
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต าแหน่งเลขท่ี   ๑๑๘๙    
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการพิเศษ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ        
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์   
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง     
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากด้านหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
ทางการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์ทดสอบและวิจัย
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือให้ชีววัตถุส าหรับสัตว์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้กับสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและมีผลผลิตเพ่ิม  
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ควบคุม วางแผน และจัดท าแผนการศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์ทดสอบ
และวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจ
และเป้าหมายของศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุ
ส าหรับสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุม วางแผน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบ
มาตรฐานด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์และ
เทคโนโลยีด้านทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ รวมทั้ง
พัฒนาและผลิ ตแอนติ เ จน  ชุ ดทดสอบชนิ ดต่ า ง  ๆ          
สารทดสอบ พัฒนาการผลิตชีวสาร และวัคซีนต้นแบบ        
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐานสากล และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ      
องค์ความรู้   



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วางแผน ติดตาม ประเมินผลและควบคุมการด าเนินการ 

ทดสอบคุณภาพด้านคุณลักษณะทั่วไป ความบริสุทธิ์    
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของชีววัตถุส าหรับทั้งที่
ผลิตในประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและออกใบรับรองผล
การตรวจวิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจและเป้าหมาย
ของศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์และ
กรมปศุสัตว์ 

๔ ควบคุม วางแผน ด าเนินการทางด้านการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ
หรับสัตว์ และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบคุณภาพ
ชีววัตถุส าหรับสัตว์  

๕ ควบคุม วางแผน ด าเนินการพัฒนาและรักษาสภาพการ
เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN 
Animal Vaccine Testing Laboratory) 

๖ ควบคุมและวางแผน การจัดเก็บสายพันธุ์ เชื้ อไวรัส 
แบคทีเรียและเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
และทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือพัฒนาการ
รวบรวมจัดเก็บสายพันธุ์เชื้อใช้ในการผลิตและทดสอบ
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ   

ศู นย์ ทดสอบและวิ จั ย คุณภาพชี ว วั ตถุ ส าห รั บสั ต ว์  
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์      
ที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานด้านการทดสอบและวิจัยคุณภาพ      

ชีววัตถุส าหรับสัตว์กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ 
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิด   
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกับด้านสุขภาพสัตว์ 

 
 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทดสอบ

และวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
หรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเกี่ยวกับหลัก
วิชาการสัตวแพทย์และงานด้านการทดสอบและวิจัย
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ แก่ บุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
   



   

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ  ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๔ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 
 


