
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
                ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๑๓ - ๑๒๑๔, ๓๙๐๕ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย    
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว     
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมบริหารชีวภัณฑ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง    
    
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ
สงูดานวิทยาศาสตรการแพทย ในการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบ วัสดุการบรรจ ุ
วัตถุอันตราย การเตรียมมีเดียและสารเคมีทุกชนิดท่ีใชในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพและกระบวนการ
สนับสนุนการผลิต การผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาและน้ําบริสุทธิ์ทุกชนิด การเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการผลิตและสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑทุกชนิด การควบคุมดูแลระบบการบําบัดน้ําเสียและของเสีย ในการ
ดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในกลุมบริหารชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมการเก็บรกัษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ
สําหรับการผลิต  วัตถุ อันตรายท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีท่ียุงยากและซับซอนมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการ
ผลิ ตวั ค ซีน  การทดสอบ คุณภาพวัค ซีน  และรั กษา
สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุมตรวจสอบดานวิทยาศาสตร ท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ 
เทคโนโลยี ท่ียุ งยากและซับซอนมากข้ึน ในการผลิต
น้ําประปาและน้ําบริสุทธิ์ สําหรับใชในกระบวนการผลิต
วัคซีนตามมาตรฐานสากลเพ่ือสนับสนุนการผลิตวัคซีน การ
ทดสอบคุณภาพวัคซีน และเปนไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุมตรวจสอบดานวิทยาศาสตร ท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีท่ียุงยากและซับซอนมากข้ึนในระบบการบําบัดน้ํา
เสียและของเสีย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

๔ รวมศึกษาดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย ใน
เรื่องท่ีคอนขางยาก ตองอาศัยความรูทางวิชาการหรือสั่งสม
ประสบการณ นวตักรรม เทคโนโลยใีนการผลิตและทดสอบ
คุณภาพวัคซีนการผลิตน้ําประปาและน้ําบริสุทธิ์ การบําบัด
น้ําเสียและกําจัดของเสีย การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน 
วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุสําหรับการผลิต วัตถุอันตราย 
การตลาดและจัดสงวัคซีน เพ่ือสนับสนุนการผลิตวัคซีน 
การทดสอบคุณภาพวัคซีน และรักษาสิ่งแวดลอม 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของสํานัก และแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้ องตนแกผู ร วมงาน เ พ่ือให เ กิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตน เก่ียวกับการบริหาร
จัดการดานชีวภัณฑ แกผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 



 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดําเนินการถายทอดความรูทางวิชาการและการปฏิบัติงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทย ในการบริหารจัดการชีวภัณฑ
สัตวแกบุคลากรในสํานัก เพ่ือใหมีความรู และใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทย และดานการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว ของ
บุคลากรและองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรและองคกรท่ีมี
ความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ ดําเนินการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพรใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตางๆ 
มาใชในดานการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว 

๔ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานการบริหาร
จัดการชีวภัณฑสัตว หรือดานอ่ืน ใหแกผูเก่ียวของเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 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 ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองครวม 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


