
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๘๘ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ชา 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและพัฒนาแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวะแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญในงานสูงมากดานวิทยาศาสตรการแพทยในการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑและ                  
สารทดสอบโรคสําหรับสัตวชนิดตางๆ โดยเฉพาะงานทางหองปฏิบัติการ  ในการดําเนินการและแกปญหาท่ี
ยากมากในกลุมวิจัยและพัฒนา สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับ
สัตวใหมๆ รวมท้ังกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึ กษา  วิ เ ค ร า ะห  วิ จั ย  แล ะ พัฒนา เ ก่ี ย ว กั บ ง าน
วิทยาศาสตรการแพทยในดานชีวภัณฑและสารทดสอบ
โรคสําหรับสัตวด านการผลิต การทดสอบคุณภาพ 
กระบวนการสนับสนุนการผลิตตางๆ โดยเฉพาะทาง
หองปฏิบัติการท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ียากเปน
พิเศษ และมีความซับซอน หรือวิธีการใหมๆ เพ่ือใหได
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของกรม
ปศุสัตวและเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ กํากับ แนะนํา และตรวจสอบการศึกษา วิจัย และพัฒนา
เชิงลึกทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตางๆ 
เพ่ือสรางองคความรู ไดขอมูลหรือแกปญหาขอขัดของทาง
วิชาการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ จัดทําคูมือและฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางหองปฏิบัติการ 

 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
สํานัก มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกันในทีมงานของกลุมวิจัย
และพัฒนา กับหนวยงานในสังกัดหรือนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงาน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา และอํานวยการในการถายทอดความรูทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ใน
การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวแกบุคลากรในสํานัก 
เพ่ือใหมีความรู และใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ กํากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทย ดานการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตว ของ
บุคลากรในสํานัก เพ่ือใหมีความชํานาญและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานวิจัยและพัฒนา
ชีวภัณฑสัตว หรือดานอ่ืน ใหแกผูเก่ียวของเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

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 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. การวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
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