
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๘๐๑ 

 
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  กลุ่มพยาธิวิทยา    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง   
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ    

ความช านาญงานสูงมากด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เกี่ยวกับการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในการด าเนินการที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มพยาธิวิทยา 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานและเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ก ากับ ดูแล ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา โดยบูรณาการ
ทางเทคนิคและวิชาการร่ วมกับ งานทางไวรัสวิทยา 
แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พิษวิทยา
และชีวเคมี และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้วิธีการ 
เครื่องมือเทคโนโลยีที่ยากเป็นพิเศษ และมีความซับซ้อน
หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็น
ข้อมูลในการป้องกันการระบาดโรคสัตว์ ตลอดจนเป็นข้อมูล
ด้านระบาดวิทยาของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ก ากับ ดูแล ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเทคนิคการตรวจและวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ทางพยาธิวิทยา 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยพัฒนา
ประ เ มิ น คุณ ภ าพกา รต ร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะ รั บ ร อ ง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล การ
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๔ ก ากับ ดูแล  ศึกษาวิจัยด้านชีวโมเลกุลทางพยาธิวิทยา
เพ่ือพัฒนาการวินิจฉัยชันสูตรโรคที่เกิดจากพยาธิวิทยา 

๗ ก ากับ ดูแล ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบหรือผลิต
ชุดทดสอบที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการหรือการสั่งสม
ประสบการณ์ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ให้มี ประสิทธิภาพและเผยแพร่ ความรู้  เ พ่ื อ ใช้ งาน
ภายในประเทศ เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายงาน แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการวินิจฉัยและชันสูตรโรค

ทางพยาธิวิทยา กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ผู้ ร่ วมงานเ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆเกี่ยวกับการวินิจฉัยและชันสูตรโรคทาง
พยาธิวิทยา ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 



   

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา และอ านวยการในการถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการและปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางพยาธิวิทยา แก่บุคลากรใน
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้มีความรู้  และให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๓ ก ากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางพยาธิ
วิทยา ของบุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้มี
ความช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ทางพยาธิวิทยา  หรือด้ าน อ่ืนให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  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 ระดับท่ีต้องการ   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 
 

 


