
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
  ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๑๙๔, ๑๑๙๕, ๑๑๙๖   

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ             
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน  ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์     
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และความช านาญ
สูงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ ในการด าเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยาก     
ในกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์  เพ่ือให้ชีววัตถุส าหรับสัตว์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสม  
ที่จะน ามาใช้กับสัตว์ เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดีและมีผลผลิตเพ่ิม 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ควบคุมการตรวจวิ เคราะห์  ทดสอบคุณภาพด้าน

คุณลักษณะทั่วไป ความบริสุทธิ์ ความปราศจากการ
ปนเปื้อนของชีววัตถุส าหรับสัตว์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและ
น าเข้ามาจากต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและออกใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจและเปูาหมายของศูนย์
ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์และกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 
 

๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงานคุณภาพชีว
วัตถุส าหรับสัตว์และเทคโนโลยีด้านทดสอบคุณภาพชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ รวมทั้งพัฒนาและผลิตแอนติเจน ชุด
ทดสอบชนิดต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้   



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ด าเนินการการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ การ

ประเมินคุณภาพวิธีการตรวจวิเคราะห์ด้านการทดสอบ
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ และพัฒนาปรับปรุงระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้รับการรับรองหรือ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล
                                                    
เพ่ือ   เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีน
สัตว์อาเซียน (ASEAN Animal Vaccine Testing 
Laboratory) 

๔ จัดเก็บรวบรวมเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเซลล์เพาะเลี้ยง
ชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานด้านการทดสอบ

และวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบการ

รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ
ส าหรับสัตว์เพ่ือให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างาน เกี่ ยวกับหลักวิ ช าการและการ

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการทดสอบและ
วิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบี้องต้นด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับ
สัตว์แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีและ

เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการทดสอบ
และวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ จัดท าสื่อสารสนเทศ เอกสารสื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านการทดสอบและวิจัย
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
อย่างถูกต้อง 

๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางการทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับ
สัตว์เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความช านาญและปฏิบัติงาน
ด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๔ นิ เทศงาน ฝึ กอบรมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี  ด้ าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการทดสอบและวิจัยคุณภาพ 
ชีววัตถุส าหรับสัตว์แก่ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการจาก
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๖. ความใฝุรู้รอบด้าน 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 

 

 


