
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๕๕๓, ๖๓๒, ๖๓๓ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร16และแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว16 และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักพัฒนาอาหารสัตว16ะและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิจัยและพัฒนาการวิเคราะหอาหารสัตว การประเมิน
คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว มาตรฐานอาหารสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม 
กระบือ แพะ แกะ ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากมาก ในศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียว
เอ้ือง สํานักพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาอาหารสัตวในภาพรวมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเชิงลึกดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีดานการวิเคราะหอาหารสัตว การประเมินคุณคา
ทางโภชนะของอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง มาตรฐานอาหารสัตว 
เค้ียวเอ้ืองและเทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 
เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับการพัฒนาการเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ คุณภาพอาหาร
สัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ และพืชอาหาร
สั ตว เ ชิ ง ลึ กทางวิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี  เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการบริการตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานสากล
ใหแกเกษตรกรและหนวยงานที่ขอความรวมมือ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ กํากับ ดูแลการวิเคราะห ตรวจสอบ คุณคาทางอาหารสัตว

เค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ ซ่ึงเปนงานทาง
วิทยาศาสตรท่ีตองใชเทคนิค ประสบการณ และความ
ชํานาญ ประยุกตวิธี วิเคราะหทดสอบ วิธีดําเนินการ ชวย
แกปญหา เพ่ือนําผลการวิเคราะหตรวจสอบประกอบเปน
ขอมูลสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยีใหบริการแก
เกษตรกรและหนวยงานท่ีขอความรวมมือ 

 

๔ ปฏิบั ติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

    
 ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานหรือโครงการของ

สํานักพัฒนาอาหารสัตว มอบหมายงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติ งานและติดตามประเมินผล เ พ่ือให เปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
ค. ดานการประสานงาน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ และใหคําแนะนําแก
ผูรวมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้ แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ 
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

 

 

 



   

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
ยุงยากและซับซอน ดาน 1 6มาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 6  
ใหแก หนวยงานราชการ องคกรเกษตรกร เจาหนาท่ีของรัฐ 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 

๒ เผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีดาน1 6มาตรฐานอาหารสัตวเค้ียว
เอ้ือง 1 6 ใหแก เจาหนาท่ีของรัฐ เกษตรกร และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กํา 

หนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 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 นายกมล  ริมคีรี 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


