
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี๑๓๔๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรฝนัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวภาพการยายฝากตัวออน 

และเซลลสืบพันธุ สัตวแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
งานสูงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว ในการ
ดําเนินการและแกปญหาท่ียากในศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว สํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีดานการยาย
ฝากตัวออนดานเซลลสืบพันธุสัตว ตลอดจนการเก็บรักษาเซลล
และ ตัวออนในสภาพแชแข็งเพ่ือเปนธนาคารเชื้อพันธุ (Semen 
and Embryo Bank) การเจาะเก็บไขออนผานทางชองคลอด 
(Ovum pick up) การปฏิสนธินอกรางกาย (In vitro 
fertilization: IVF) การผลิตแฝดเหมือน (Cloning) การผลิต
สัตวดวยเทคนิค ICSI (Intra cytoplasmic sperm injection) 
การย ายฝากนิ ว เคลียส  (Nuclear transfer) และ
เทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิต การพัฒนาพันธุและขยายพันธุ
ปศุสัตว ท่ีมีพันธุกรรมดี ดําเนินการสืบคนพันธุกรรมและ
วิเคราะหสารพันธุกรรมปศุสัตว สัตวพ้ืนเมือง สัตวปา สัตวหา

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล          
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ยาก หรือใกลสูญพันธุ ตลอดจนจุลินทรียและการดัดแปลง
พันธุกรรม เก็บรักษาเชื้อพันธุภายใตความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ วิ เคราะหสารสนเทศทางชีวภาพ 
(Bioinformatics)เพ่ือใชในการปรับปรุงขยายพันธุและเพ่ิม
ปริมาณสัตวพันธุกรรมด ี

๒ ปฏิบัติงานดานหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวของกับ
การปรับปรุ งและขยาย พันธุ สั ตว ท่ี ต อ ง ใช เทคนิคและ
ประสบกา รณ  และคว ามชํ า น าญ  วิ เ ค ร า ะห ทดสอบ
วิธีดําเนินการชวยแกปญหาเพ่ือใหหองปฏิบัติการไดมาตรฐาน
ตามหลักสากล 

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 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน
หรือโครงการของศูนย และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนดการวาง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 



   

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดนงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือ
บุคคลหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางความเขาใจและความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุ สัตว ท่ีคอนขางยากแก
ผูประกอบการ สวนราชการ และประชาชนผูสนใจท่ัวไป  เพ่ือใหผู
ท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ เผยแพร ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว  เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจใหแกผูเก่ียวของ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

 

  



   

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 
๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 
๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


