
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๔๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรฝนัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรและนักวิเ 
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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
งานสูงมากทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว              
ในการดําเนินการและแกไขปญหาท่ียากมากในศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลล
สืบพันธุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  เ พ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเชิงลึกทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการยายฝากตัวออน ดานเซลลสืบพันธุสัตว 
ตลอดจนการเก็บรักษาเซลลและตัวออนในสภาพแชแข็งเพ่ือ
เปนธนาคารเชื้อพันธุ (Semen and Embryo Bank) การเจาะเก็บ
ไขออนผานทางชองคลอด (Ovum pick up) การปฏิสนธินอก
รางกาย (In vitro fertilization: IVF) การผลิตแฝดเหมือน 
(Cloning) การผลิตสัตวดวยเทคนิค ICSI (Intra cytoplasmic 

sperm injection) การยายฝากนิวเคลียส (Nuclear transfer) และ
เทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิต การพัฒนาพันธุและขยายพันธุ
ป ศุสั ตว ท่ี มี พั นธุ กรรมดี  ดํ า เนิ นการสื บค น พันธุ ก รรม                     
และวิเคราะหสารพันธุกรรมปศุสัตว สัตวพ้ืนเมือง สัตวปา               

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล                 
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

สัตวหายาก หรือใกลสูญพันธุ ตลอดจนจุลินทรียและการ
ดัดแปลงพันธุกรรม เก็บรักษาเชื้อพันธุภายใตความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ วิเคราะหสารสนเทศทางชีวภาพ 
(Bioinformatics) เพ่ือใชในการปรับปรุงขยายพันธุและเพ่ิม
ปริมาณสัตวพันธุกรรมด ี

๒ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ควบ คุม  รั กษาระบบงาน  และการ ใช ห อ งปฏิบั ติ ก า ร
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงและขยายพันธุ
สัตวท่ียุงยากซับซอนและตองใชเทคนิค ประสบการณ และ
ความชํานาญ ประยุกตวิเคราะหทดสอบวิธีดําเนินการชวย
แกปญหาเพ่ือใหหองปฏิบัติการไดมาตรฐานตามหลักสากล 

๓ ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชนจากปศุสัตว
พันธุดี สัตว พ้ืนเมือง และสัตวหายากในรูปของการแชแข็ง              
ตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมสัตว 

๔ ดําเนินการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออน และ
เทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของลงสูฟารมเกษตรกร เพ่ือใหมี
ลูกสัตวพันธุดีเกิดเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 

๕ ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและ
เทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การใหคําแนะนําปรึกษา
และฝกอบรมแก เจาหนา ท่ี ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
เกษตรกรท่ีสนใจ เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู ใหแกเจาหนาท่ีและ
เกษตรกรเฟฟฟฟฟเเพเพ่ือกับเจาหนาท่ีท้ังภา 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการของศูนย 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนดการวาง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล                
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 



   

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดนงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล              
การปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ตางๆ เ พ่ือให เ กิดประโยชนและเกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน  

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า  แ น ะ นํ า ท า ง ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ียุงยากซับซอนเก่ียวของกับการยายฝาก              
ตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว ใหเจาหนาท่ี ผูประกอบการ               
สวนราชการ และเกษตรกรท่ัวไป เพ่ือใหผู ท่ีสนใจไดทราบ
ขอมูลความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล                   
การปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๓ 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 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 ระดับท่ีตองการ ๓ 



   

๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองครวม 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


