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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การบริหารงาน
บุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3 )  ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บก า รจั ดทํ า แผน ง าน 
งบประมาณ งานพัฒนาระบบราชการ ตัวชี้วัด และ
เร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน 
4) ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ตลอดจนระบบต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง 
5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

 
 

2. กลุ่มบริหารจัดการ
สุขภาพสัตว์ 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้านการ
วินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
2) ประสานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
จั ด เ ต รี ย ม วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ  ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการตรวจวินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
3) จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ 
และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน
สุขภาพสัตว์  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ประสานงานที่ เ กี่ ยวข้ อง  ทั้ ง ในประ เทศและ

2. งานบริหารจัดการดา้นสขุภาพสัตว์ 
เกี่ยวกับข้อมูลด้านการวินิจฉัยวิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ของกรม การจัดทํา
แผนงาน งบประมาณและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในกระบวนการตรวจ
วินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ การ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์  ใ ห้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ประสานงานที่

ระบบการจัดการข้อมูล กระบวนการตรวจ
วินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ การประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม 
กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกับ
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ต่างประเทศ 
4)  ประสานงานและปฏิ บั ติ งาน ร่วมกับ  หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

3. กลุ่มพยาธิวิทยา 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิดพยาธิสภาพของโรค
ในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์ป่า และพัฒนาเทคนิค
การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านพยาธิวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล  
2) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านพยาธิวิทยา 
และดําเนินการวินิจฉัยชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตชีวสารที่มี
ความจําเพาะต่อวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา 
4) ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุล ทางพยาธิวิทยา 
5) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานวินิจฉัยและชันสูตรทางพยาธิ
วิทยาของโรคในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและ
สัตว์ป่า เกี่ยวกับด้านพยาธิวิทยาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยชันสูตร
โรค  การวิจัยด้านชีวโมเลกุล  การ
พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและ
ชันสูตร พัฒนาการผลิตชีวสารที่มี
ความจําเพาะต่อวิธีการตรวจ และเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง  

โรคด้านพยาธิวิทยาในสัตว์ ระบบการตรวจ
วินิจฉัยและชันสูตรโรค การผลิตชีวสาร ระบบ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์ 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 

4. กลุ่มแบคทีเรียและ   
เชื้อรา 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียและเชื้อรา 
และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค
ด้านแบคทีเรียและเชื้อราในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์
ป่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
2) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ดําเนินการตรวจ
วินิจฉัยและชันสูตรโรคทางแบคทีเรียและเชื้อรา 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร 
สารทดสอบ และวัคซีนต้นแบบ  

4. งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้าน
แบคทีเรียและเชื้อราในปศุสัตว์ สัตว์
น้ําและสัตว์ป่า เกี่ยวกับด้านแบคทีเรีย
และเชื้อราทั้งระบบ ตั้งแต่การตรวจ
วิ นิจฉัย ชันสูตรโรค  การ วิจัย ด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยา ชีวโมเลกุล และความ
ไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ  การพัฒนา
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตร 

โรคด้านแบคทีเรียและเชื้อราในสัตว์ ระบบ
การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค การผลิต  
ชีวสารสารทดสอบและวัคซีนต้นแบบ ระบบ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์ 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

4)  ศึ กษา  วิ จั ยทาง ด้ าน ภูมิ คุ้ ม กัน วิทยาและ  
ชีวโมเลกุลของแบคทีเรียและเชื้อรา  
5) ศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพเพื่อการ
รักษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 
6) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพและทาง ชีวโมเล กุลของสายพัน ธุ์
แบคทีเรียและเชื้อรา  
7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางแบคทีเรีย
และเชื้อรา  
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

พัฒนาการผลิตชีวสาร สารทดสอบ
แ ล ะ วั ค ซี น ต้ น แ บ บ  แ ล ะ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง  

5. กลุ่มไวรัสวิทยา 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับเชื้อไวรัส และพัฒนา
เทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคด้านไวรัสใน
ปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์ป่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล 
2) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวินิจฉัย 
และชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร 
ชุดทดสอบ และวัคซีนต้นแบบ 
4) ศึกษา วิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล
ของเชื้อไวรัส  
5) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ไวรัส  
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

5. งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้าน
ไวรัสวิทยาในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์
ป่า เกี่ยวกับด้านแบคทีเรียและเชื้อรา
ทั้ ง ระบบ  ตั้ งแ ต่การตรวจวิ นิจฉัย
ชันสูตรโรค การวิจัยด้านภูมิคุ้มกัน
วิทยา ชีวโมเลกุล การพัฒนาเทคนิค
ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ ชั น สู ต ร 
พัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและ
วัคซีนต้นแบบ และเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง  

โรคด้านไวรัสในสัตว์ ระบบการตรวจวินิจฉัย
และ ชันสู ตร โรค  ชี ว โม เล กุลและความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  ก า ร ผ ลิ ต  
ชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบ ระบบ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์ 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัส 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วินิจฉัยและชันสูตรโรคแอบ
แฝงที่สําคัญ (Essential latent diseases) เฉพาะโรค 
Brucellosis, Tuberculosis และ leptospirosis อย่าง
ครบวงจร 
2) ผลิตชีวสารและชุดทดสอบสําหรับใช้ในการ
ทดสอบและป้องกันโรคให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
3) กําหนดมาตรฐานการชันสูตรและการดําเนินการ
ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร 
Essential latent diseases 
4)  ดํา เ นินการพัฒนาห้องปฏิบั ติการเ พื่อเ ป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร Essential 
latent diseases (เฉพาะโรค) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
5) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสายพันธุ์ จุลินทรีย์ของ Essential 
latent diseases (เฉพาะโรค) 
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการชันสูตรและตรวจวินิจฉัย รวมถึงการควบคุม
คุณภาพชีวสารที่ผลิตเพื่อการชันสูตรและป้องกันโรค
ที่เกี่ยวข้อง 
7) บูรณาการร่วมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง
และสํารวจโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ํา 

6. งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยา หรือโรคแอบแผงที่
สําคัญ (Essential latent diseases) 
เ ฉ พ า ะ โ ร ค  Brucellosis, 
Tuberculosis และ leptospirosis 
อย่างครบวงจร เกี่ยวกับการชันสูตร 
Essential latent diseases (เฉพาะ
โรค) การผลิตชีวสารและชุดทดสอบ
สําหรับใช้ในการทดสอบและป้องกัน
โรค การกําหนดมาตรฐานการชันสูตร
แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร 
Essential latent diseases (เฉพาะ
โรค) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  

โรคแอบแฝงที่สําคัญ (Essential latent 
diseases) เ ฉ พ า ะ โ ร ค  Brucellosis, 
Tuberculosis และ leptospirosis 
 มาตรฐานสากลในการผลิตชีวสารและชุด
ทดสอบ มาตรฐานการชันสูตรและระบบ
ประ กันคุณภาพห้ องป ฏิ บั ติการ  ระบบ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์ 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 



แบบฟอร์ม 4 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มปรสิตวิทยา 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับปรสิตภายในและ
ภายนอก และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคด้านปรสิตในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์ป่า 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
2) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านปรสิตวิทยา 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตชีวสาร ที่มี
ความจําเพาะต่อวิธีการตรวจทางปรสิตวิทยา 
4 )  ศึกษา  วิ จั ย โ รคสั ต ว์ที่ เ กิ ดจากปรสิ ต ด้ าน  
ชีวโมเลกุลและภูมิคุ้มกัน 
5) อนุรักษ์  ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ปรสิตในสัตว์    
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การชันสูตรโรคทางปรสิต 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้าน
ปรสิตในปศุสัตว์ สัตว์น้ําและสัตว์ป่า 
วิจัยเกี่ยวปรสิตภายในและภายนอก 
โรคสัตว์ที่เกิดปรสิตด้านชีวโมเลกุลและ
ภูมิคุ้มกัน พัฒนาเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยและชันสูตร พัฒนาการผลิต  
ชีวสารมีความจําเพาะต่อวิธีการตรวจ 
และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
ปรสิตวิทยา  

โรคสัตว์ที่เกิดจากปรสิตด้านชีวโมเลกุลและ
ภูมิคุ้ม กัน  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ระบบการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค การ
ผลิตชีวสาร ระบบห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
การชันสูตรโรคสัตว์  
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 

8. กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี 1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงจากการตกค้างของสารพิษในสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์
และผู้บริโภค 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคระดับ

8. งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้าน
พิษวิทยาและชีวเคมี เกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและ
ชันสูตร การวิจัยสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค
ระดับโมเลกุล การผลิตชุดทดสอบ
ต้นแบบทางพิษวิทยาและชีวเคมี การ
ประเมินความเสี่ยงจากสารพิษและสาร
ตกค้างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์

โรคสัตว์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี โมเลกุล  
ระบบการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค การ
ผลิตชุดทดสอบต้นแบบ สารตกพิษและสาร
ตกค้าง ระบบห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ
ชันสูตรโรคสัตว์  
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

โมเลกุล 
4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อผลิตชุดทดสอบต้นแบบ
ทางพิษวิทยาและชีวเคมี 
5) การประเมินความเสี่ยงจากสารพิษและสาร
ตกค้างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค 
6) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านพิษวิทยาและ
ชีวเคมี     
7) ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ ฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี ให้กับเกษตรกร 
นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

และผู้บริโภค และเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านพิษวิทยาและชีวเคมี  

9. กลุ่มสัตว์ทดลอง 
 

1) ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และควบคุมคุณภาพของ
สัตว์ทดลองให้ตรงตามมาตรฐานสากล 
2) จัดหาสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการ
วิจัย วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ 
3) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันการติดเชื้อ และ
การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ใช้ในการศึกษา วิจัย 
วิ นิ จฉั ย และ ชันสู ต ร โ รคสั ต ว์  ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง 
5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง การ
ควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง การ
จัดหาสัตว์ทดลอง การควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ ป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค และการ
ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง 
 

สั ต ว์ ทดลอ งต ามม าต ร ฐ านส ากลและ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง กระบวนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

10. กลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรโรคสัตว์ 
2 )  ดํ า เ นินการ ใ ห้มี ก าร จัดทํ า ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองตามมาตรฐานสากล 
3 )  ควบคุ ม  กํ า กับและ ดูแล ใ ห้มี การทดสอบ
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อติดตามและรักษา
ระบบคุณภาพให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
4) ควบคุม กํากับและดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ 
5) ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้มี
ความแม่นยํา ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน 
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์
และความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

10.ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรโรค
สัต ว์  การควบคุม  กํา กับและการ
ทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
เพื่อรักษาระบบคุณภาพ รวมทั้งความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบ
เครื่ องมือ  และอุปกรณ์ให้มีความ
แม่นยํา ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน 
 
 

ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
มาตรฐานสากล วิธีการทดสอบระบบคุณภาพ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย และ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

11. กลุม่ระบาดวิทยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านโรคสัตว์ใน   ปศุสัตว์ 
สั ต ว์ น้ํ า  และสั ต ว์ ป่ า  ด้ านระบาด วิทยาทา ง
ห้องปฏิบัติการ โดยการติดตาม และประสานกับกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้
สัตว์เกิดโรค การแพร่โรค และความรุนแรงของโรค
ทั้งโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติ และ/หรือโรคติดเชื้อ
และโรคไม่ติดเชื้อของสัตว์อื่นๆ ที่ทําให้เกิดความ

11.ง า น วิ จั ย โ ร ค ร ะ บ า ด สั ต ว์
ห้องปฏิบัติการ ในปศุสัตว์ สัตว์น้ํา 
และสัต ว์ ป่า  จัดระบบการจัดการ
ตัวอย่างสําหรับงานวิจัย วิเคราะห์ 
และการวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์ และ
รายงานผลต่อผู้รับบริการอย่างครบ
วงจร การติดตามประเมินผลจากการ

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม 
และป้องกันโรคสัตว์ โรคระบาดสัตว์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

เสียหายแก่การปศุสัตว์ของประเทศ เ พื่อหาวิธี
ควบคุม ป้องกัน กําจัด และบําบัดโรคสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) รวบรวมและประมวลผลจากการตรวจวินิจฉัย
และการชันสูตรโรคสัตว์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
วางแผน และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์  
3) จัดระบบการจัดการตัวอย่างสําหรับงานวิจัย 
วิเคราะห์ และการวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์ และ
รายงานผลต่อผู้รับบริการอย่างครบวงจร 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิทยาระบาดทางห้องปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ของ
กรมปศุสัตว์และเกษตรกร 
5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ตรวจวินิจฉัยและการชันสูตรโรคสัตว์
ด้านต่างๆ สอบสวนหาสาเหตุ ปัจจัย
ต่างๆ ที่ทําให้สัตว์เกิดโรค การแพร่โรค 
และความรุนแรงของโรคสัตว์เพื่อหาวิธี
ควบคุม ป้องกัน กําจัด และบําบัดโรค
สัตว์ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วางแผน และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์  
 

12. กลุม่ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 

1) จัดทําแผนการวิจัย/วิชาการด้านสุขภาพสัตว์  
2) พัฒนานักวิจัย งานวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์และการนําไปใช้ประโยชน์ 
4) สนับสนุนเครื่องมือกลางเพื่องานวิจัยแก่นักวิชาการ
5) ส่งเสริม อนุรักษ์ รวบรวม ศึกษา และการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสาย
พันธุ์จุลินทรีย์และปรสิตในสัตว์ 
6) ให้คําปรึกษา แนะนําเสนอแนะด้านการวิจัยและ
วิชาการแก่นักวิชาการและผู้บริหารสถาบันสุขภาพ

12.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสุขภาพสัต ว์  จัดทํ าแผนและ
พัฒนาการวิจัย/วิชาการด้านสุขภาพสัตว์ 
รวมถึงการพัฒนานักวิจัย สนับสนุน
การทํางานและเครื่องมืองานวิจัยของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 
 

นวัตกรรม งานวิจัย/วิชาการด้านสุขภาพสัตว์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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สัตว์แห่งชาติ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

13. ศูนย์อ้างอิงโรคปาก
และเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เละพัฒนางานด้านการ
วินิจฉัย และพิสูจน์เชื้อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดหรือที่
เ กี่ยวข้องกับโรคปากและเท้า เ ปื่อยทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 
2) ศึกษา วิจัยทางระบาดวิทยา ไวรัสชนิดย่อย 
แอนติเจน และแอนติบอดี และการกลายพันธุ์ระดับ
ชีวโมเลกุล และการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสสําหรับ
ผลิตวัคซีน  
3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร  การ
เตรียมและสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวม
สายพันธุ์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับภูมิภาค 
4) ดําเ นินการด้านระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการตรวจสอบ  
5) ดําเนินการด้านบริการตรวจวินิจฉัย และชันสูตร
โรคปากและเท้าเปื่อย 
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเครือข่าย
ข้อมูลด้านโรคปากและเท้าเปื่อยกับองค์กรภายใน 
และต่างประเทศ  
7) เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระดับภูมิภาคและ ASEAN 
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

13.งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก
และเท้าเปื่อย พัฒนางานด้านการ
วินิจฉัย และพิสูจน์เชื้อที่เกิดขึ้นกับสัตว์
ทุกชนิดหรือที่เกี่ยวข้อง  
 

โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ทุกชนิดหรือที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม และป้องกัน
โรคสัตว์ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การตรวจสอบ 
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14. ศูนย์ทดสอบและวิจัย
คุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพ
ชีววัตถุสําหรับสัตว์ และเทคโนโลยีด้านทดสอบ
คุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ รวมทั้งพัฒนาและผลิต
แอนติเจน ชุดทดสอบชนิดต่างๆ 
2) ดําเนินการทดสอบคุณภาพด้านคุณลักษณะทั่วไป 
ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของชี
วัตถุสําหรับทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง และออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ 
3) เ ป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบ  
คุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN Animal Vaccine 
Testing Laboratory) 
4) จัดเก็บรวบรวมเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเซลล์  
เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและทดสอบ
คุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
5) ดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
6) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ด้านชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการทดสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

14.งานวิ จัยชีว วัต ถุสํ าหรับสัต ว์ 
ดํ า เ นิ น ก า ร พัฒน า คุ ณภ าพ แ ล ะ
เทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ
สําหรับสัตว์ รวมทั้งพัฒนาและผลิต
แอนติเจน ชุดทดสอบชนิดต่างๆ 
 

ชีววัตถุสําหรับสัตว์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
การทดสอบ  กฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว์  มาตรฐานสากลชองระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว์ 
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