
   

 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๘๕๒  

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

ส่วนที ่ ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ

ช านาญงานสูงมากด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการด าเนินการที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก             
ในกลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ก ากับ ดูแล ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบมาตรฐาน

การชันสูตรโรคสัตว์ การจัดการข้อมูลด้านการวินิจฉัย วิจัย
และชันสูตรโรคสัตว์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ/
หรืองานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการด้านการวินิจฉัย 
ชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบโรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียและ
เชื้อรา ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา พิษวิทยา
และชีว เคมี  และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัต ิการ ที ่ใช้
วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยีที ่ยากเป็นพิเศษ และมีความ
ซับซ้อนหรือวิธ ีการใหม่ๆ  เพื ่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล และเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้   

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ก ากับ ดูแลการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัย วิจัย
และชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการตามหลักวิทยาศาสตร์
การแพทย์และหลักความปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพ 
เพ่ือการสนับสนุน กระบวนการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ให้ได้
ตามมาตรฐานระดับสากล 

 

๓ ก ากับ  ดู แลการ พัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบั ติ ก าร 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และให้สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติเป็นระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ยกระดับ
ให้เป็นมาตรฐานสากล 

 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  เ พ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ  มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ในกระบวนการวิ จั ยและชันสูตร โรคสั ตว์ ต ามหลั ก
วิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานในสังกัด
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

๒ ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์แพทย์ในการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ตาม
หลักความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา และอ านวยการในการถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการและปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่
บุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้มีความรู้ 
และให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒ ก ากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของบุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชา ติ 
เพ่ือให้มีความช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ผู้ เกี่ยวข้อง
เ พ่ื อ ให้ ส าม า ร ถปฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แล ะมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 
 

 


