
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๘๒๕, ๘๒๖, ๒๙๖๓, ๘๒๗   

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มไวรัสวิทยา    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง   
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  วิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบในกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
กลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ช่วยค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบตัวอย่างทาง

ห้องปฏิบัติการทางไวรัสวิทยา  โดยบูรณาการทางเทคนิคและ
วิชาการร่วมกับงานทางแบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิตวิทยา 
ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี และระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยีหรือ
วิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นข้อมูล
ในการป้องกันการระบาดโรคสัตว์ ตลอดจนเป็นข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยาของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ร่วมปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเทคนิคการตรวจและวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา เพ่ือให้ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ร่วมด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยพัฒนาประเมินคุณภาพการตรวจ
วิ เคราะห์และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวัง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๔ ร่วมศึกษาวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุลของไวรัส
วิทยา เพ่ือศึกษาคุณลักษณะชองเชื้อประจ าถิ่นและเฝ้าระวัง
เชื้ออุบัติใหม่และเชื้อต่างถ่ินเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาวินิจฉัย 
ชุดทดสอบและการวางแผนป้องกันควบคุมโรค 

๕ ร่วมด าเนินการอนุรักษ์ศึกษาใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ไวรัสเพ่ือการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยผลิตชีวสาร ชุดสอบและวัคซีนต้นแบบ 

๖ ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบหรือผลิตชุดทอสอบที่ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการหรือการสั่งสมประสบการณ์ให้ได้องค์
ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
เผยแพร่ความรู้  เ พ่ือใช้งานภายในประเทศ เพ่ือประหยัด
งบประมาณ 

๗ ปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  เ พ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสั งกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรื อท า งานที่ รั บผิ ดชอบ ร่ วมด า เนิ นการ           

วางแผนการท างานหรือโครงการของกลุ่ม ไวรัสวิทยา  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์   
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการวินิจฉัยและชันสูตร     

โรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา กับหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยและชันสูตรโรคทางไวรัสวิทยา ตามหลัก
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ผู้บุคคลหรือ
หน่ วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ พ่ื อส ร้ า งความ เข้ า ใ จหรื อ         
ความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติงาน

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรค
สัตว์ทางไวรัสวิทยา แก่บุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ และให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา 
ของบุคลากรเพ่ือให้เป็นบุคลากรและที่มีความช านาญและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ 
เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้และ
ความเข้าใจในระดับต่างๆ ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรค
ทางไวรัสวิทยา 

๔ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยโรคสัตว์
ทางไวรัสวิทยา ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
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   ๑ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ   ๒ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ   ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 
 

 


