
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๓๐, ๘๓๑, ๘๓๒, ๘๔๓ 

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

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับด้านการวิจัย  วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา 
และด้านวิชาการสัตวแพทย์อื่นๆที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู ้บังคับบัญชา       
ในกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านการวินิจฉัยและ

ชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาในปศุสัตว์ และโรคแอบ
แฝงที่ส าคัญ (Essential latent diseases) เฉพาะโรค
(Brucellosis, Tuberculosis และ Leptospirosis) อย่าง
ครบวงจร  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล และเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒.  ช่วยด าเนินการตรวจวินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบโรคที่

เกี่ยวข้องทางภูมิคุ้มกันวิทยาในปศุสัตว์ สัตว์น้ าและสัตว์ป่า 
รวมทั้งงานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการร่วมกับโรคทาง
ไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา 
พิษวิทยาและชีวเคมี และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า สามารถควบคุม ป้องกัน
และรักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

๓.  ช่วยด าเนินการทางด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา และด าเนินการ    
ตามหลักความปลอดภัยและความมั่ นคงทางชีวภาพ         
ทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ  เ พื ่อ เ พิ ่มศักยภาพ        
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์  

 

๔. ๕ ช่วยด าเนินการผลิตชีวสาร  สารทดสอบ และวัคซีนต้นแบบ 
เพ่ือใช้เองภายในประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการสนับสนุน  
ชีวสาร เพ่ิมความจ าเพาะต่อเชื้อโรคประจ าถิ่น ลดการน าเข้า    
จากต่างประเทศ เป็นการประหยัดงบประมาณ 

 

๕. ๖ ช่วยด าเนินการตรวจวินิจฉัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและ      
ชีวโมเลกุลของภูมิคุ้มกันวิทยาเพ่ือพัฒนาการวินิจฉัยชันสูตร
โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันวิทยา 

 

๖. ๗ ช่วยด าเนินการทดสอบความไวของเชื้อต่อต้านจุลชีพ         
เพ่ือการรักษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 

 

๗. ๘ ช่ ว ย ด า เ นิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์            
ความหลากหลายทางชีวภาพและทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์
ภูมิคุ้มกันวิทยา  เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สายพันธุ์จุลินทรีย์ของ Essential latent diseases (เฉพาะ
โรค) และใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันวิทยาสายพันธุ์ท้องถิ่น
และหรือสายพันธุ์อ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

 

๘.  ช่วยด าเนินการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการอ้างอิงการชันสูตร 
Essential latent diseases (เฉพาะโรค) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

๙. ๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  เ พ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนงานการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานหรือโครงการของกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์   
ที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการวินิจฉัยและชันสูตร       

โรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยากับหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาตามหลัก
วิชาการสัตวแพทย์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์ และงานวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ บริ กา ร ในง านการวิ นิ จฉั ยและชั นสู ตร โ รคสั ต ว์           
ทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และ    
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

 

 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 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 
 
 

 


