
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี 1288, ๔๒๓๑, ๔๓๒๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชาการ ระดับปฏิบัติการ 
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
ชํานาญงานสูงดานวิทยาศาสตรการแพทยในการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑและสารทดสอบโรค
สําหรับสัตวชนิดตางๆ โดยเฉพาะงานทางหองปฏิบัติการ  ในการดําเนินการและแกปญหาท่ีคอนขางยากใน
กลุมวิจัยและพัฒนา สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตวใหมๆ 
รวมท้ังกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนคว า  ร วมวิ จั ย  และพัฒนาเ ก่ียว กับงาน
วิทยาศาสตรการแพทยในดานชีวภัณฑและสารทดสอบ
โรคสําหรับสัตวด านการผลิต การทดสอบคุณภาพ 
กระบวนการสนับสนุนการผลิตตางๆ โดยเฉพาะทาง
หองปฏิบัติการท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ียุงยาก
และซับซอนมาก ข้ึน  หรือวิ ธี การ ใหมๆ  เ พ่ือ ให ได
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของกรม
ปศุสัตวและเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ แนะนํา และตรวจสอบการศึกษา วิจัย และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตางๆ เพ่ือสราง
องคความรู ไดขอมูลหรือแกปญหาขอขัดของทางวิชาการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ร วมจัด ทํา คู มือและฐานขอ มูลหองปฏิบั ติการทาง
วิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางหองปฏิบัติการ 

 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของกลุมหรือของสํานัก และ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกันในทีมงานของกลุมวิจัย
และพัฒนา กับหนวยงานในสัง กัดหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกผู รวมงาน เ พ่ือให เ กิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัยและ
พัฒนา แกผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดําเนินการถายทอดความรูทางวิชาการและการปฏิบัติงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทย ในการผลิตชีวภัณฑสัตวแก
บุคลากรในสํานัก เ พ่ือให มีความรู  และใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทย และดานการผลิตชีวภัณฑสัตว ของบุคลากร
และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรและองคกรท่ีมีความ
ชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพร
ในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
วิธีการหรือประยุกตเทคโนโลยีตางๆ รวมท้ังพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณวิธีการหรือประยุกตเทคโนโลยีตางๆ มา
ใชในดานการวิจัยและพัฒนา  

๔ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑสัตว หรือดานอ่ืน ใหแกผูเก่ียวของเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ระดับท่ีตองการ  ๒ 
ระดับท่ีตองการ  ๒ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

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

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 



   

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
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