
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๔๑ 

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

และเซลลสืบพันธุ สัตวแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบในศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ     
การผลิตปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห และรวมดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการยายฝากตัวออน ดานเซลลสืบพันธุสัตว  
ตลอดจนการเก็บรักษาเซลลและตัวออนในสภาพแชแข็ง                
เพ่ือเปนธนาคารเชื้อพันธุ (Semen and Embryo Bank) การเจาะ
เก็บไขออนผานทางชองคลอด (Ovum pick up) การปฏิสนธิ
นอกรางกาย (In vitro fertilization: IVF) การผลิตแฝดเหมือน 
(Cloning) การผลิตสัตวดวยเทคนิค ICSI (Intra cytoplasmic 

sperm injection) การยายฝากนิวเคลียส (Nuclear transfer)  

และเทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิต การพัฒนาพันธุและ
ขยายพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี ดําเนินการสืบคนพันธุกรรม
และวิเคราะหสารพันธุกรรมปศุสัตวสัตว พ้ืนเมือง สัตวปา                
สัตวหายาก หรือ ใกลสูญพันธุ  ตลอดจนจุลินทรี ย และ                   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

การดัดแปลงพันธุกรรม เก็บรักษาเชื้อพันธุภายใตความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ วิเคราะหสารสนเทศทาง
ชีวภาพ (Bioinformatics)เพ่ือใชในการปรับปรุงขยายพันธุและ
เพ่ิมปริมาณสัตวพันธุกรรมด ี

๒ รวมปฏิบัติงานดานหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวของ
กับการปรับปรุงและขยายพันธุสัตว  เพ่ือใหหองปฏิบัติการได
มาตรฐานตามหลักสากล 

๓ รวมดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชนจาก           
ปศุสัตวพันธุดี สัตวพ้ืนเมือง และสัตวหายากในรูปของการแช
แข็งตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมสัตว 

๔ รวมดําเนินการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออน 
และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของลงสูฟารมเกษตรกร  
เพ่ือใหมีลูกสัตว พันธุดี เ กิดเพียงพอกับความตองการของ
เกษตรกรหนาท่ีท้ังภา 

๕ รวมดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและ
เทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การใหคําแนะนําปรึกษา
และฝกอบรมแก เจาหนา ท่ี ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
เกษตรกรท่ีสนใจ เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู ใหแกเจาหนาท่ีและ
เกษตรกร 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานหรือโครงการของศูนย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพ่ือให เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  แกผูประกอบการ สวนราชการ และประชาชน
ผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และ
นําไปใชใหเกิดประโยชน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ เผยยแพร ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูเก่ียวของ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๑ 

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 ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 

ระดับท่ีตองการ ๑ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 



   

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


