
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย) 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์และแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ะและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญงานสูงมาก ด้านวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ และ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบติัการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัยและพัฒนาเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทาง
โภชนะของอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ เทคโนโลยี ชีวภาพ
อาหารสัตว์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้สําหรับการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิม
ความ สามารถในการบริการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 

๓ กํากับ ดูแลการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณค่าทางอาหารสัตว์ และการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด พัน ธ์ุ พืชอาหารสัต ว์  ซึ่ งเป็นงานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้เทคนิค ประสบการณ์และความชํานาญ ประยุกต์วิธี
วิเคราะห์ ทดสอบ วิธีดําเนินการ ช่วยแก้ปัญหา เพ่ือนําผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบประกอบเป็นข้อมูลสนับสนุน งานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 



   

 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน

สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงานหรือโครงการของสํานักพัฒนา

อาหารสัตว์ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสานการทํางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ และให้

คําแนะนําแก่ผู้ร่วมงานและหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
๒ ช้ี แ จ ง  ใ ห้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการ
ดําเนินงานร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบรกิาร 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําแนะนํา ปรึกษา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน ด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชอาหาร
สัตว์ ให้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กร 
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป   เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 

๒ เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์และเทคโนโลยี
เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 



   

 
ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กํา 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ ๓ 
ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๓ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๔ 
ระดับที่ต้องการ ๔ 

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

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 

   วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



   

 
รายละเอียดบญัชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย 

ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ระดับชํานาญการพเิศษ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
1 552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
2 604 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
3 605 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
4 606 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
5 634 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
6 557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
7 556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
8 559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
9 743 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 

 


