
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๑๙๐, ๑๑๙๑, ๑๑๙๒, ๑๑๙๓      

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์                        
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ             
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)   
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และ       
ความช านาญสูง   ด้านหลักวิชาการสัตวแพทย์ทางการตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์  ในการด าเนินการหรือแก้ปัญหา
ที่ยากในศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์  เพ่ือให้ชีววัตถุส าหรับสัตว์มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับสัตว์ เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดีและมีผลผลิตเพ่ิม 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านการทดสอบ

คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์และเทคโนโลยีด้านทดสอบคุณภาพ
ชีววัตถุส าหรับสัตว์ รวมทั้งพัฒนาและผลิตแอนติเจน ชุด
ทดสอบชนิดต่างๆ สารทดสอบ พัฒนาการผลิตชีวสาร และ
วัคซีนต้นแบบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรือองค์ความรู้   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ด าเนินการทดสอบคุณภาพด้านคุณลักษณะทั่วไป ความบริสุทธิ์ 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของชีววัตถุส าหรับทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องและออกใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของศูนย์
ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์และกรมปศุสัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ด าเนินการทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้าน

การทดสอบคุณภาพชีววัตถุหรับสัตว์ และด าเนินการตามหลัก
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ
ระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบ
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์  

๔ ด าเนินการพัฒนาและรักษาสภาพการเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN Animal Vaccine Testing 
Laboratory) 

๕ ด าเนินการจัดเก็บสายพันธุ์ เชื้อไวรัส แบคทีเรียและเซลล์
เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและทดสอบคุณภาพชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือพัฒนาการรวบรวมจัดเก็บสายพันธุ์เชื้อใช้
ในการผลิตและทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 

๖ ปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  เ พ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของศูนย์

ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ มอบหมายงาน 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานด้านการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีว

วัตถุส าหรับสัตว์กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ โดย
มีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบ
และวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์  แก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



   

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับ
สัตว์ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ค าแนะน าจัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับ
สัตว์ 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  ๒ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๔. การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
 
 
 
 
 

  



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 
 


