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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศสุัตว์ กรมปศสุัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน  
โครงการ และงบประมาณของสํานัก 
2) ดําเนินงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ 
การเงินการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานัก 
3) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  
แผนงานโครงการ 
5) จัดระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ งานวางแผน 
กํากับดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานภายใน  
กลุ่มงานกลางให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ 
งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล 
และกฎหมายห รือกฎระ เ บียบ ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ายชีวภาพการ  
ปศุสัตว์ 

1) เ ป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ
สารสนเทศด้านพันธุ์ประวัติและการกระจายพันธุ์
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ 
2) วางแผนและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน
การผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อการ
วางแผนด้ านการขยายพัน ธุ์ปศุสั ต ว์ที่ ดี ใน
ระดับประเทศ  
4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

2. งานพัฒนาระบบฐานข้อ มูลการ  
ปศุสัตว์  ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์
สัต ว์ของประเทศ  เ พื่อสนับสนุนการ
วางแผนด้านการขยายพัน ธุ์สัต ว์ ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ การจดสิทธิบัตรรับรอง
พันธุ์สัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่าย
ส า ร ส น เ ท ศ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ 
(Bioinformatics) และการผลิตปศุสัตว์ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ระบบการจัดการฐานข้อมูลการปศุสัตว์ 
การจดสิทธิบัตรรับรองพันธุ์สัตว์ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ และแก้ไขปัญหา
ระบบสืบพันธุ์ 
5) ตรวจสอบและรับรองพันธุ์ประวัติสัตว์ รับรอง
สถิติน้ํานม ผลผลิต และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการจดสิทธิบัตรรับรองพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์และ
คุ้มครองพันธุกรรมปศุสัตว์ไทย 
6) ศึกษา พัฒนา วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ
เค รื อ ข่ า ย ส า รสน เทศ เทค โน โ ล ยี ชี วภ าพ 
(Bioinformatics) และการผลิตปศุสัตว์ 
7) พัฒนาการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Bioinformatics) และการ
ผลิตปศุสัตว์ 
8) พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานัก
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเธนุเวชและ
วิทยาการสืบพันธุ์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ชีวภาพการตรวจวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์
ของปศุสัตว์ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการในพื้นที่
ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่างๆ ให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว 
แม่นยํา  และสามารถตรวจตอบสนองและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์พันธุ์สัตว์ใน
ท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง และศูนย์ปฏิบัติการ

3. งานวิจัยระบบการสืบพันธุ์และความ
สมบูรณ์พันธุ์สัตว์เพศเมียด้วยเทคโนโลยี 
การตรวจวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์
ของปศุสัต ว์  ประกอบด้วยงานตรวจ
วินิจฉัย 5 ด้าน คือ งานตรวจวินิจฉัยด้าน
เซลล์พันธุศาสตร์, งานตรวจวินิจฉัยด้าน
ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ, งานตรวจวินิจฉัย
ด้านระบบเมตาโบลิซึม, งานตรวจวินิจฉัย
ด้านโรคติดต่อของระบบสืบพันธุ์ และงาน
ตรวจการตั้งท้องระยะต้น 

ระบบการสืบพันธุ์และความสมบูรณ์พันธุ์สัตว์
เพศเมียของปศุสัตว์ 
ระบบเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ขั้นสูง 
(advanced technology) 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

อ้างอิง (Central and Reference Reproductive 
Laboratory) ในการตรวจวินิจฉัยปัญหาทาง
ระบบสืบพันธุ์ของปศุสัตว์ และสุขภาพความ
สมบูรณ์พันธุ์ของปศุสัตว์ ทั้งด้านพันธุกรรม ด้าน
ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ ด้านโรคของระบบ
สืบพันธุ์ ด้านระบบเมตาโบลิซึม ตลอดจนการ
วินิจฉัยการ ตั้งท้องระยะต้น  สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเบื้องต้นในการ
ตรวจวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของปศุสัตว์
ในพื้นที่ที่จําเป็นและมีประชากรสัตว์หนาแน่น 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิตสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ วิทยาการ
สืบ พัน ธุ์สั ต ว์  และ เทคโนโล ยี ชี วภาพ อื่นที่
เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ ปัญหาระบบ
สืบพันธุ์ การผสมติดยาก การเป็นหมัน และอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และความ
สมบูรณ์พันธุ์ของปศุสัตว์ในประเทศ 
 4)  สนับสนุนศูน ย์ วิจั ยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ส่วนอื่นของสํานัก และ
หรือหน่วยงานอื่นๆ  ในการแก้ปัญหาระบบ
สืบพันธุ์และความสมบูรณ์พันธุ์ของปศุสัตว์ใน
ท้องที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

4. กลุ่มวิจัยการผลิตและ
มาตรฐานน้ําเชื้อ  
 

1) พัฒนาระบบการคัดเลือกและการทดสอบพ่อ
พันธุ์ที่ใช้ในการผสมเทียมด้านวิทยาการสืบพันธุ์
เพศผู้ (Andrology) 
2) ทดสอบและควบคุมโรคทางระบบสืบพันธุ์ใน
สัตว์พ่อพันธุ์น้ําเชื้อที่ผลิตในประเทศและที่นําเข้า
จากต่างประเทศ 
3) วางแผนการผลิตและจัดหาน้ําเชื้อสด และ
น้ําเชื้อแช่แข็ง เพื่อเป็นธนาคารน้ําเชื้อ (Semen 
Bank) สําหรับสนับสนุนงานผสมเทียมของ
ประเทศ และการส่งออก 
4) ประสานงานกับกลุ่มงานวิจัยภายในสํานัก 
หน่วยงานรัฐ เอกชนในการปฏิบัติงานและร่วม
วิจัยด้านพ่อพันธุ์น้ําเชื้อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
5) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ําเชื้อ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานวิ จัยการผลิตและมาตรฐาน
น้ําเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การคัดเลือก การทดสอบ การควบคุมโรค
ทางระบบสืบพันธุ์ ของพ่อพันธุ์สัตว์ที่ใช้ใน
การผสมเทียมทั้งในประเทศและที่นําเข้า
จากต่างประเทศ วางแผนการผลิตและ
จัดหาน้ําเชื้อเพื่อสนับสนุนงานผสมเทียม
และการส่งออกของประเทศ และกําหนด
มาตรฐาน ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อ 
 

ระบบการสืบพัน ธุ์ของสัต ว์ พ่อพัน ธุ์และ
ควบคุมโรคทางระบบสืบพันธุ์ 
ร ะบบก า ร ผ ลิ ต แ ล ะม า ต ร ฐ าน น้ํ า เ ชื้ อ 
มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ําเชื้อ 

5. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อ
แช่แข็งพ่อพันธุ์ลําพญากลาง 
6. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อ 
แช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการ
หลวงอินทนนท์ 
7. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อ 
แช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
8. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อ 

1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์
พันธุ์ของสัตว์พ่อพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสัตว์พ่อพันธุ์ 
2) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาเทคนิควิ ธีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําเชื้อ การควบคุมและกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําเชื้อสําหรับผสมเทียมใน
ประเทศ 
3) เก็บรวบรวมน้ําเชื้อแช่แข็งเพื่อเป็นธนาคาร
น้ําเชื้อ (Semen Bank) สําหรับสนับสนุนงาน  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

สุกรราชบุรี 
 
 

ผสมเทียมและการอนุรักษ์สายพันธุ์ 
4) เลี้ยงและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ เพื่อรีดเก็บน้ําเชื้อ
และทดสอบสมรรถภาพของพ่อพันธุ์ 
5) ผลิตและจัดหาน้ําเชื้อสด และน้ําเชื้อแช่แข็ง 
เ พื่อส นับสนุนงานผสมเ ทียมเพื่ อปรับป รุ ง
พันธุกรรมสัตว์ของเกษตรกรและการส่งออก 
6) ติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้น้ําเชื้อ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเฝ้าระวังปัญหา
การผสมเทียมที่เกิดจากการใช้น้ําเชื้อ 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. ก ลุ่ ม วิ จั ย พั ฒ น า
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพการ
ปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ชีวภาพด้านชีวโมเลกุลและอณูพันธุศาสตร์ของ
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการคัดเลือก
ปรับปรุงและขยายพันธุกรรมที่ดี   
2) ดําเนินการสืบค้นพันธุกรรมวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมปศุสัตว์ สัตว์พื้นเมือง สัตว์ป่า สัตว์หา
ยาก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) ศึกษา พัฒนาการตรวจโรคที่มีผลต่อการ
สืบพัน ธุ์และโรคทางพันธุกรรมด้วยวิ ธีทาง  
ชีวโมเลกุล เพื่อสามารถใช้ในการคัดเลือกสัตว์ที่
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
4 )  พั ฒ น า ก า ร ต ร ว จ พิ สู จ น์ ด้ า น อณู นิ ติ
วิทยาศาสตร์ทางสัตว์ในการสนับสนุนการตรวจ
วิ เคราะห์ วัตถุพยานเ พื่อ เ ป็นหน่วยอณู นิ ติ

5. งานวิจัยชีวโมเลกุลของพันธุกรรม
สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของสัตว์และ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ ณู นิ ติ
วิทยาศาสตร์ทางสัตว์ ดีเอ็นเอ รวมทั้งโรค
ที่ มี ผ ล ต่ อก า รสื บ พั น ธุ์ แ ล ะ โ ร คทา ง
พันธุกรรมด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล เ พื่อ
พัฒนาระบบการคัดเลือกปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ และ
การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมปศุ
สัตว์ไทย สัตว์พื้นเมือง สัตว์ป่า สัตว์หายาก 
เป็นฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรรับรองพันธุ์
สัตว์ 
 

ชี ว โม เลกุ ล  อณู พัน ธุศาสตร์ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 
ระบบเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนซ์ดีเอ็นเอ 
การจดสิทธิบัตรรับรองพันธุ์สัตว์ 
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วิทยาศาสตร์ทางสัตว์ 
5) พัฒนาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนซ์ดีเอ็นเอ เพื่อ
ผลิตชีวสารในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ 
6) พัฒนาระบบการจัดเก็บสารพันธุกรรมสัตว์
และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นธนาคารดีเอ็นเอ 
7) พัฒนาการตรวจลายพิมพ์ดี เ อ็นเอ  และ
ลักษณะพันธุกรรมประจําพันธุ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
ส า ร สน เ ทศท า ง ชี ว ภ าพ  ( Bioinformatics) 
สําหรับเป็นฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมสัตว์นําไปสู่
การจดสิทธิบัตรรับรองพันธุ์สัตว์อนุรักษ์และ
คุ้มครองพันธุกรรมปศุสัตว์ไทย 
8) เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวโมเลกุลสัตว์   
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
ชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อน
และเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 
 

1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชั้นสูงทางด้านการย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo 
transfer) การเจาะเก็บไข่อ่อนผ่านทางช่องคลอด 
(Ovum pick up) การปฏิสนธินอกร่างกาย 
(In vitro fertilization : IVF) การแยกเพศตัว
อ่อน (Sexingembryo) การผลิตแฝดเหมือน 
(Cloning) การผลิตสัตว์ด้วยเทคนิค ICSI (Intra 
cytoplasmic sperm injection) การย้ายฝาก
นิวเคลียส (Nuclear transfer) และเทคโนโลยี 
ชีวภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์ปศุสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร 

6. งานวิจัยการย้ายฝากตัวอ่อนด้วย
เทคโนโลยี การเจาะเก็บไข่อ่อนผ่านทาง
ช่องคลอด  การปฏิสนธินอกร่างกาย 
การแยกเพศตัวอ่อน การผลิตแฝดเหมือน
ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์ ด้ ว ย เ ท ค นิ ค  ICSI  
(Intra cytoplasmic sperm injection) 
ก า ร ย้ า ย ฝ า ก นิ ว เ ค ลี ย ส  ( Nuclear 
transfer) แ ล ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ย
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง และวิจัยด้าน
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ การเก็บรักษาเซลล์และ
ตัว อ่อนในสภาพแช่แข็ ง  เ พื่อ พัฒนา

ระบบเซลล์สืบพันธุ์สัตว์และตัวอ่อน 
เทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนชั้นสูง 
มาตรฐานการผลิตตัวอ่อน 
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2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 
ตลอดจนการเก็บรักษาเซลล์และตัวอ่อนในสภาพ
แช่แข็งเพื่อเป็นธนาคารเชื้อพันธุ์ (Semen and 
Embryo Bank) 
3) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์สัตว์ และ
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
4) ให้คําปรึกษาและแนะนําด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพการขยายพันธุ์สัตว์ และเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
แก่หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
5) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานศูนย์ผลิตตัวอ่อน 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประสิทธิภาพการขยายพันธุ์สัตว์ และ
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

11. ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ  
(๑๐ ศนูย์) 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและขยายพันธุ์ การผสมเทียม การย้ายฝาก
ตัวอ่อน และเทคโนโลยีชีวภาพอื่นที่เกี่ยวข้องใน
ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของปศุสัตว์
ในการตรวจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ในปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
3) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต  
ปศุสัตว์ การปรับปรุงและขยายพันธุ์ปศุสัตว์ 
โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ และปศุสัตว์อื่นๆ 
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4) ปฏิบัติงานในการคัดเลือก ทดสอบสกุลสัตว์ 

7. งานวิจัยการผลิตและขยายพันธุ์  
ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยี การย้ายฝากตัว
อ่อน งานด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การตรวจ
วิ นิจฉั ย  และแ ก้ ไข ปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ในปศุสัต ว์  และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และ
ปฏิบัติงานผสมเทียมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
การผสมเทียม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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และร่วมสร้างพ่อสัตว์พันธุ์ดีเลิศในประเทศ  
5) ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมที่ ดีเลิศของ  
ปศุสัตว์ประจําถิ่น และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
6) วางแผนและกํากับดูแลแผนการขยายพันธุ์ 
ปศุสัตว์โดยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
การปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียมในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศการผลิตปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการ
จัดการฟาร์มของเกษตรกร และให้บริการด้าน
สุขภาพปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. กลุ่มวิจัยและประเมิน
พันธุกรรมสัตว์  
 

1) วิจัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและปัจจัยทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในปศุสัตว์ รวมถึงลักษณะที่สําคัญในสัตว์พื้นเมือง 
สัตว์ป่า และสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ 
2) วางแผน สร้าง ทดสอบและคัดเลือกสัตว์พันธุ์
ที่ใช้ในการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็ง ตัวอ่อน เซลล์
ต้นแบบ และอื่นๆ ในประเทศโดยวิธีการแบบฝูง
เปิด (Open nucleus herd)ตามมาตรฐานสากล 
3) ประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์เพื่อการขยายและ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ โดยใช้ข้อมูล

8. งานวิจัยเพื่อวางแผน สร้าง ทดสอบ 
ประเมินพันธุกรรมสัตว์ และคัดเลือกสัตว์
พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็ง ตัวอ่อน 
เซลล์ต้นแบบ ฯลฯ  และพัฒนาแผนการ
ผ ส ม พั น ธุ์ แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถทางพันธุกรรมปศุสัตว์ และ
พัฒนาดัชนีการคัด เลื อกลักษณะที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  

- สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางพันธุกรรมที่
มีผลต่อลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจในปศุ
สัตว์ 
- ข้อมูลลักษณะปรากฏ พันธุ์ประวัติ และ
จีโนมของพันธุกรรมปศุสัตว์ 
- มาตรฐานสากลการคัดเลือกพ่อพันธุ์สัตว์
ด้วยวิธีการแบบฝูงเปิด(Open nucleus herd)  
- ระบบประเมินความสามารถทางพันธุกรรม 
ปศุสัตว์ โดยวิธีทางพันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 
(Quantitative genetics) และอณูพันธุ



แบบฟอร์ม 4 
 

 - 64 -

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ลักษณะปรากฎ ข้อมูลพันธุ์ประวัติและข้อมูล  
จีโนม 
4) พัฒนาแผนการผสมพันธุ์และระบบประเมิน
ความสามารถทางพันธุกรรมปศุสัตว์ โดยวิธีทาง
พั น ธุ ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( Quantitative 
genetics)  และอณู พัน ธุศาสตร์  (Molecular 
genetics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง
แม่นยําและความก้าวหน้าทางพันธุกรรม 
5 )  พัฒน า ดั ช นี ก า ร คั ด เ ลื อ ก ลั ก ษณะที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลทาง
พันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ของแต่ละ
ปศุสัตว์ 
6) ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ด้านการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ ร่วมกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางพันธุกรรมไปสู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ศาสตร์ (Molecular genetics) 
- การใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ 

13. ศูนย์ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ
การปศุสัตว์ 
 

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ด้าน
สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 
และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งของกรมปศุสัตว์ และหรือหน่วยงาน
อื่น 
2) ควบคุมและกําหนดมาตรฐานของผู้ให้บริการ
ผสมเทียมของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.
วิ ชา ชีพการสั ตวแพทย์และกฎหมาย อื่นที่

9. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการ  
ปศุสัตว์ ด้านสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและ

วิทยาการสืบพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่น

เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ของกรมปศุสัตว์ และหรือหน่วยงานอื่น 

และควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของ  

ผู้ให้บริการผสมเทียม  

-พรบ.วิชาชีพสัตวแพทย์ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง  

- ระบบเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ของกรม 
- การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  

- มาตรฐานการปฏิบัติงานของการให้บริการ

ผสมเทียม 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

เกี่ยวข้อง 
3) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 
4) จัดการฝูงโค เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และ
วิทยาการสืบพันธุ์ 
5) เป็นศูนย์ถ่ายทอดด้านการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับนานาชาติ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

14. สถานีทดสอบ
สมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อ
พันธุ์ผสมเทียม (ลพบุรี, 
เชียงใหม่, ขอนแก่น, 
ราชบุรี)  

 

1) เลี้ยงและทดสอบอัตราการเจริญเติบโตสัตว์
เพศผู้ เพื่อคัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์ทดแทน 
2) ทดสอบสมรรถภาพด้านวิทยาการสืบพันธุ์พ่อ
พันธุ์ทดแทน 
3) ฝึกรีดเก็บน้ําเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์ทดแทน 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มวิจัยและประเมิน
พันธุกรรม กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ําเชื้อ 
และศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อ ในการทดสอบและ
ประเมินพันธุกรรมสัตว์ เพื่อคัดเลือกสัตว์พ่อพันธุ์ 
 
 

10.  งานฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม การ
เลี้ยงและทดสอบการเจริญเติบโตสัตว์เพศ
ผู้เพื่อคัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์ทดแทน การ
ทดสอบสมรรถภาพด้านวิทยาการสืบพันธุ์
พ่อพัน ธุ์ทดแทน  และการฝึกพ่อพัน ธุ์
ทดแทนในการรีดเก็บน้ําเ ชื้อเ พื่อให้มี
ความคุ้นเคยและได้น้ําเชื้อที่มีปริมาณและ
คุณภาพสูงสุดสามารถส่งเข้าศูนย์ผลิต
น้ําเชื้อผสมเทียมได้ 
 

-การเลี้ยงและการเจริญเติบโตสัตว์เพศผู้ 
- วิธีการคัดเลือกและทดสอบสมรรถภาพด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ผสมเทียม 
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