
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี      ๑๑๖๒ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16นักวิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงมากดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทํามาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ในการ
ดําเนินการและแกปญหาท่ียากมากในกลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและเปนการสนับสนุนงานในสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน และตรงตามตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเชิงลึกเก่ียวกับระบบ
มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ระบบวิธีการจัดการ
ตัวอยางสินคาปศุสัตว เพ่ือใหไดวิธี ท่ี มีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตวใหสอดคลองกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ี
กําหนดไวเพ่ือใหการทดสอบตัวอยางเปนไปอยางถูกตอง  
ผลวิเคราะหนาเชื่อ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ควบคุมและกํากับดูแลตรวจสอบการรับ-สงตัวอยางเสินคาปศุ
สั ต ว ที่ ส ง ทดสอบ คุณภาพด า นต า งๆ ให เ ป น ไ ปต า ม
มาตรฐานสากล  ขอกําหนดของวิธีวิเคราะหและประเทศคูคา 
จัดทําฐานขอมูลสงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการที่ยุ งยาก
ซับซอน 

 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ พัฒนาการถายทอดความรูดานมาตรฐานการการเก็บ
รักษาตัวอยางสินคาปศุสัตว   เ พ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและขอกําหนดของวิธีทดสอบ ติดตาม
ประเ มินผลการฝกอบรมเ พ่ือพัฒนาบุคลากรด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

๔ พัฒนาและกําหนดแนวทางการทบทวนเอกสารวิธี
ปฏิบัติงานการรับและจัดการตัวอยาง/การทบทวนคํา
ขอรับบริการ/วิธีการใชเครื่องมือ และเอกสารท่ีเก่ียวกับ
ระบบคุณภาพ เพ่ือเปนการพัฒนาและรักษาสถานภาพ
ของระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ 

๕ พัฒนาศักยภาพ จัดทําฐานขอมูลผลการรับ-สงตัวอยาง
ตามแผนงาน/โครงการตางๆ แกผูเ ก่ียวของ เพ่ือชวย
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการประเมินแผนงาน/
โครงการและประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานและวาง
แผนการปฏิบัติงานในอนาคต 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสันบสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนและจัดทําแผนงานตางๆ ดานการรับ-สงตัวอยางสินคา
ปศุสัตว เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
เปาหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 

๒ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการตางๆ   

ของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  เ พ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



   

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาท
ในการแนะนําชี้แนะ จูงใจทีมงาน ใหคําปรึกษา และแกปญหา 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ ชี้แจงขอคิดเห็น ขอเท็จจริง และแกปญหา เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย จัดทําและ/หรือ เผยแพรขอมูล 
มาตรฐาน คู มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของดานการรับ-สง
ตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานแกหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

๒ ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหขอมูล ดานการรับ-สงตัวอยาง
สินคาปศุสัตวท่ีสงทดสอบคุณภาพและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕ ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการดานปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 
 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 
 

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

 



   

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖ การลงนาม 

 
ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 

 

 


