
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๖๐, ๒๕๔๔  

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับช านากการ   
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์   
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบักชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง   
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ       
ความช านากงานสูงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เกี่ยวกับการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบตัวอย่าง   
ทางห้องปฏิบัติการ ในการด าเนินการที่ต้องตัดสินใจและแก้ปักหาที่ยากในกลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐาน
และเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ด าเนินการจัดท าแผนการวิจัยและวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ 

เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและงานวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ โดย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และรักษา
โรคมีความรวดเร็ว ได้ผลถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ด า เนินการศึกษา ค้นคว้ า  วิจั ยและพัฒนานวัตกรรม        
ด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์และการพัฒนาการระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้
ครอบคลุมทันสมัยเ พ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยหรือ       
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพ่ือให้สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม 

 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยและพัฒนา

นว ัตกรรมด ้านส ุขภาพส ัตว ์แล ะการน า ไป ใช ้ประโยชน์      
โดยบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการด้านการวินิจฉัย ชันสูตร 
วิเคราะห์ ทดสอบโรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิต
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี และ
ระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ยากเป็นพิเศษ และมีความซับซ้อนหรือวิธีการใหม่ๆ ตลอดจน
สนับสนุนเครื่องมือกลางเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างนวัตกรรม   
ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม 
ป้องกัน และรักษาโรคมีความรวดเร็ว ได้ผลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 

๔ ด าเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ รวบรวม ศึกษาและการใช้ประโยชน์
จากวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อสายพันธุ์ท้องถิ่น 
และ/หรือสายพันธุ์อ้างอิงจุลินทรีย์และปรสิตในสัตว์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

๕ ด าเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบหรือผลิตชุด
ทดสอบผลิตชีวสาร และวัคซีนต้นแบบที่ต้องอาศัยความรู้      
ทางวิชาการหรือการสั่ งสมประสบการณ์ให้ได้องค์ความรู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ความรู้ 
เพ่ือใช้งานภายในประเทศ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผน
และตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตาม

แผนงานหรือโครงการของกลุ่มส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมสุขภาพสัตว์หรือของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
และแก้ปักหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ในทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติงานด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสุขภาพสัตว์แก่บุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
เ พ่ือให้มีความรู้  และให้สามารถด า เนินงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ของ
บุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรและองค์กรที่มีความ
ช านากและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ด าเนินการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ 
รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์วิธีการหรือประยุกต์
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสุขภาพสัตว์ 

๔ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์หรือด้านอ่ืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับท่ีต้องการ  ๒   
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. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชากในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ   ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ   ๓ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ   ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ   ๓ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ   ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 
 
 


