
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๓, ๑๘๔๙, ๑๘๕๐ 
 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์      
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๓ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง 
   

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ        

ความช านาญในงานสูงมากด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก         
ในกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านโรคสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกรและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ส่ งผลให้การปฏิบัติ งานในภาพรวมของศูนย์วิ จั ยและพัฒนาการสัตวแพทย์                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน

เรื่องที่ยาก เ พ่ือให้ ได้องค์ความรู้  นวัตกรรม เทคโนโลยี         
ต่อมาตรฐานการชันสูตรโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ต่างๆ โรคติดต่อ
ระหว่างคนและสัตว์ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าทางห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา อิมมูนและซีรัมวิทยา พิษวิทยาและ
ชีวเคมี ปรสิตวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา และชีวโมเลกุลในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบรวมทั้งบูรณาการงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ และระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้การชันสูตรโรคมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
การวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 



   

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ติดตาม ควบคุมและหรือตรวจวิเคราะห์ ทดสอบโรคในสัตว์     

ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ยากเป็นพิเศษ มีความซับซ้อน 
หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งงานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการ
ร่วมกับงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า สามารถควบคุม ป้องกันและ
รักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ             
มีประสิทธิภาพ 

 

๓ วางระบบและควบคุมการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ตรวจวิเคราะห์        
มีความถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือในระดับสากล 

 

๔ จัดท าระบบมาตรฐานการชันสูตร ฐานข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์
ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคง        
ทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผน
และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

 
 
ข. ด้านการวางแผน 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานโครงการของศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติ งานและติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์    

โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ ร่วมงานหรือหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
๒ ชี้แจง  ให้ข้อคิดเห็น  ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน

ต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพสัตว์   

 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา และอ านวยการในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

และการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์แก่บุคลากรในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่ าง  เ พ่ือให้มีความรู้ และ          
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ 
 

ก ากับ  ดูแล   ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ของบุคลากรในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือให้มี
ความช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓ นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์หรือด้านอ่ืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ีอให้สามารถปฏิบัติงาน   
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่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  ระดับที่ต้องการ 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 ระดบัที่ต้องการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๓ 

๒. การตรวจความถูกต้องในกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ ๓ 

๓. การมองภาพองค์รวม  ระดับท่ีต้องการ ๓ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


