
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

 
                                                              ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๑๓ - ๑๒๑๔ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย    
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ   
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว     
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมบริหารชีวภัณฑ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง    
    
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ
สูงมากดานวิทยาศาสตรการแพทยในการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบ วัสดุ
การบรรจุ วัตถุอันตราย การเตรียมมีเดียและสารเคมีทุกชนิดท่ีใชในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพและ
กระบวนการสนับสนุนการผลิต การผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาและน้ําบริสุทธิ์ทุกชนิด การเตรียม
วัสดุอุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิตและสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑทุกชนิด การควบคุมดูแลระบบการบําบัด
น้ําเสียและของเสีย ในการดําเนินการท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมากในกลุมบริหารชีวภัณฑ สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบทางหองวิทยาศาสตรในการ
เก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุสําหรับการ
ผลิต วัตถุอันตราย ท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ียาก
เปนพิเศษ และมีความซับซอนหรือวิธีการใหมๆ เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบคุณภาพวัคซีน และ
รักษาสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบทางวิทยาศาสตรท่ีใชวิธีการ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ียากเปนพิเศษ และมีความซับซอน 
หรือวิธีการใหมๆ ในระบบการผลิตน้ําประปาและน้ํา
บริ สุทธิ์ สํ าหรั บ ใช ในกระบวนการผลิ ตวั ค ซีน  ตาม
มาตรฐานสากล 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา วิ เคราะห  วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
การแพทยในเรื่องท่ียาก ตองอาศัยความรูทางวิชาการหรือ
สั่งสมประสบการณใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในระบบการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนการผลิต
น้ําประปาและน้ําบริสุทธิ์ การบําบัดน้ําเสียและกําจัดของ
เสีย การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ
สําหรับการผลิต วัตถุอันตราย การตลาดและจัดสงวัคซีน
เพ่ือสนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบคุณภาพวัคซีน 
และรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพ 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
สํานัก มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให เปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจผูรวมงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงใหขอ คิดเห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการดานชีวภัณฑ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
 
 
 
 



 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา และอํานวยการในการถายทอดความรูทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ใน
การบริหารจัดการชีวภัณฑสัตวแกบุคลากรในสํานัก เพ่ือให
มีความรู และใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ กํากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทย ดานการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว  ของ
บุคลากรในสํานัก เพ่ือใหมีความชํานาญและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานการบริหาร
จัดการชีวภัณฑสัตว หรือดานอ่ืน ใหแกผูเก่ียวของเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 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 ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 



 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองครวม 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


