
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๓๐๘๙  

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับปฏิบัติการ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง    
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบในกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
มาตรฐานและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ           
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า  วิ จั ย  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ

ห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ร่วมกับพัฒนา
เทคนิคด้านตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์     
ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการและ
ด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล 
และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การทดสอบ

ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ และ/หรืองานบูรณาการทาง
เทคนิคและวิชาการด้านการวินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห์ 
ทดสอบโรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิต
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี  
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ
เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรองตามมาตรฐานสากล และ
รักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

๓ ด าเนินการการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มี     
ความเที่ยง เหมาะกับการใช้งาน เพ่ือให้การชันสูตรโรคสัตว์
มีความถูกต้อง และแม่นย าอย่างสม่ าเสมอ 

 

๔ ด าเนินการจัดท าเอกสารและควบคุมเอกสารและบันทึก   
ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีไว้ใช้งานอย่างเป็น
ระบบ ตามมาตรฐาน 

 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรื อท า งานที่ รั บผิ ดชอบ ร่ วมด า เนิ นการ           

วางแผนการท างานหรือโครงการของกลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการพัฒนาระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ผู้บุคคลหรือหน่วยงาน      
ที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือสร้ างความเข้า ใจหรือความร่วมมือ         
ในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติงาน

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
เพ่ือให้มีความรู้  และให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของ
บุคลากรเพ่ือให้เป็นบุคลากรและที่มีความช านาญและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ 
เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้และ
ความเข้าใจในระดับต่างๆ ในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

๔ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ   ๑ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ   ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 
 

 


