
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                                       ตําแหนงเลขท่ี    ๕๔๙         

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16 16ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหอาหารสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     นักวิทยาศาสตร 16    
ประเภท/ระดับ              ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ    
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)    สํานักพัฒนาอาหารสัตว     
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน   -16     
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง            ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว   
ประเภท/ระดับ               ประเภทอํานวยการ  ระดับ16สูง  16  
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิเคราะหอาหารสัตว ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจและ
แกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวางมากในสํานักพัฒนาอาหารและกรม
ปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักพัฒนาอาหารสัตวมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศ
และเกษตรกร 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว
ทางหองปฏิบัติการ รวมท้ังเพ่ิมคุณคาอาหารสัตวโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือสรางองคความรู ใหขอมูล หรือแกไข
ขอขัดของทางวิชาการในการวิเคราะหอาหารสัตวและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห
อาหารสั ตว ทางห องปฏิบั ติ การ เ พ่ื อให การปฏิบั ติ งาน มี
ประสิทธิภาพรวมท้ังเพ่ือกําหนดแนวทางในการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะดานการรับรองหองปฏิบัติการ 

๓ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงานโครงการ กรอบการศึกษา
วิจัยและพัฒนาดานวิเคราะหอาหารสัตว และแนวทางแกไข
ปญหาดานการวิเคราะหอาหารสัตว เ พ่ือใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร  กลยุทธและ
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ใหคําปรึกษา แนะนําดานการวิเคราะหอาหารสัตวแกนักวิชาการ
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําความรูไปใชอยางถูกตองและทํา
ใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรูใหแก
นักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจ สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสถานการณ 

๖ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวมประชุม สัมมนา  
ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานทางวิชาการ ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศดานการวิเคราะหอาหารสัตว เพ่ือให
เกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันและ
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการพัฒนาและวิจัยดานการ
วิเคราะหอาหารสัตว โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการในระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

๒ มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานดานการวิเคราะห
อาหารสัตว และติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 
 
 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆ ดานอาหารสัตวและอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับบุคคล หนวยงานหรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 
 
 
 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําดานอาหารสัตวและท่ีเก่ียวของแก
หนวยงานระดับสํานักหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังในท่ี
ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําทางดานวิเคราะหอาหารสัตวและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ท่ียุงยาก ซับซอน แกสวนราชการ เพ่ือใหทราบขอมูล 
ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 

๒ เผยแพร ถายทอดความรูดานวิเคราะหอาหารสัตวและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน 
  

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องการศึกษา วิเคราะห วิจัยและทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

  

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 



   

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห      ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน      ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การมองภาพองครวม 
 

     ระดับท่ีตองการ ๔ 
 

สวนท่ี  ๖ การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


