
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์และแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญงานสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะ
ของอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยาก ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบติัการ 
 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหาร
สัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ และ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้สําหรับการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ คุณภาพ
อาหารสัตว์และเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
บริการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 

๓ วิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณค่าทางอาหารสัตว์ และการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้
เทคนิคและประสบการณ์ช่วยแก้ปัญหา เพ่ือนําผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบประกอบเป็นข้อมูลสนับสนุน งานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 



   

 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน

สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานของศูนย์ 

หรือโครงการของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่
กําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและให้

คําแนะนําเบ้ืองต้นแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 ๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบรกิาร 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําแนะนํา ปรึกษา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิเคราะห์

อาหารสัตว์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ให้แก่ หน่วยงาน
ราชการ องค์กร เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

๒ เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์และเทคโนโลยี
เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 



   

 
ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. หนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
 

ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๒ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ ๒ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

 
ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
   วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



   

 
 

รายละเอียดบญัชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย 
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ระดับชํานาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
1 552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
2 604 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
3 605 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
4 606 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
5 563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
6 634 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
7 557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
8 556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
9 559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 

10 743 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
 


