
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๕๕๓, ๖๓๒, ๖๓๓ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร16และแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว16 และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตวแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับดานวิจัยและพัฒนาวิชาการดานการวิเคราะหอาหารสัตว การประเมิน
คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว มาตรฐานอาหารสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ  
โคนม กระบือ แพะ แกะ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ในศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว 
เค้ียวเอ้ือง สํานักพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑  ศึกษา คนควาและ วิเคราะหขอมูลและรวมดําเนินการ 

วิจัยและพัฒนาวิชาการ ดานการวิเคราะหอาหารสัตว การ
ประเมินคุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว เค้ียวเอ้ือง 
มาตรฐานอาหารสัตว เค้ียวเอ้ือง และเทคโนโลยีชีวภาพ 
อาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ รวมศึกษา วิ เคราะหวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบ คุณภาพอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม 
ก ร ะ บื อ  แ พ ะ  แ ก ะ แ ล ะ พื ช อ า ห า ร สั ต ว  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ความสามารถในการบริการตรวจสอบเปน ไปตาม
มาตรฐานสากลใหแกเกษตรกรและหนวยงานท่ีขอความ
รวมมือ  



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วิเคราะห ตรวจสอบ คุณคาทางอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง      

โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ ทางวิทยาศาสตร เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัย งานทดสอบเทคโนโลยี เพ่ือใหบริการแก
เกษตรกรและหนวยงานท่ีขอความรวมมือ 

 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐาน 
อาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
ค. ดานการประสานงาน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกัน ท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให คําปรึกษา  แนะนําเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ดาน 1 6มาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 6  ใหแก
หนวยงานราชการ องคกรเกษตรกร เจาหนาท่ีของรัฐ 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
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.  
กําหนด 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

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

ระดับท่ีตองการ ๑ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

 
 
 



   

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


