
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๔๔ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการศูนย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษวิชาการ ระดับ 
ชื่อหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวภาพการยายฝากตัวออน 

และเซลลสืบพันธุ สัตวแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนย ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน            
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากทางวิชาการสัตวแพทยดานการยาย
ฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการ
ยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของศูนยมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเปาหมายและแผนท่ีสํานักกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ     

   
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมและวางแผน การศึกษา วิเคราะหวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงทางดานการยายฝากตัวออน (Embryo 
transfer) ดานเซลลสืบพันธุสัตว ตลอดจนการเก็บรักษาเซลล
และตัวออนในสภาพแชแข็งเพ่ือเปนธนาคารเชื้อพันธุ (Semen 
and Embryo Bank) การเจาะเก็บไขออนผานทางชองคลอด 
(Ovum pick up) การปฏิสนธินอกรางกาย (In vitro 
fertilization: IVF) การแยกเพศตัวออน (Sexingembryo) 
การผลิตแฝดเหมือน (Cloning) การผลิตสัตวดวยเทคนิค ICSI 
(Intra cytoplasmic sperm injection) การยายฝาก
นิวเคลียส (Nuclear  transfer) และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือการปรับปรุงและขยายพันธุปศุสัตวพันธุ ดีสู
เกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ควบคุมและวางแผนการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชน
จากปศุสัตวพันธุดี สัตวพ้ืนเมือง และสัตวหายากในรูปของการ
แชแข็งตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตวเพ่ืออนุรักษพันธุกรรมสัตว 

๓ การควบคุมและวางแผนการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพการยาย
ฝากตัวออน และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของลงสูฟารม
เกษตรกร เพ่ือใหมีลูกสัตวพันธุดีเกิดเพียงพอกับความตองการ
ของเกษตรกร 

๔ ควบคุมและวางแผนการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการยาย
ฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ 
ท่ีเ ก่ียวของ เ พ่ือประโยชนในการพัฒนาองคความรูดาน               
สัตวแพทย 

๕ ควบคุมและวางแผน การศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาการ
กําหนดมาตรฐาน ตรวจรับรองมาตรฐานศูนยผลิตตัวออน เพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและ
เผยแพรความรูดานสัตวแพทย 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานหรือโครงการของศูนย
และของสํานัก มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
และติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

  
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
 

๒ ชี้แจงใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
 



   

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทยดาน
การยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว แกผูปฏิบัติงาน และ
เกษตรกร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสภาวการณจริงและอยาง
ถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
 

2 ใ ห บ ริ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ข ย า ย พั น ธุ ป ศุ สั ต ว โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเ ก่ียวของ เชน การยายฝากตัวออน                     
การผลิตตัวออนจากการปฏิสนธินอกรางการ การคัดเลือกเพศ
ตัวออน กับเกษตรกรท่ีสนใจ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖.  ความใฝรูรอบดาน          
๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง    
๘.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔   
ระดับท่ีตองการ ๔     

 

 

  



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 


