
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี ๕๒๖, ๒๑๔๒, ๓๘๓๔, ๔๐๒๗, 4946 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 15  
ช่ือตําแหนงในสายงาน    15นักวิทยาศาสตรการแพทย  15   
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ    
15ช่ือหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 
15ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก  

กลุมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต ๗ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ     ระดับสูง 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญสูงดานวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากในกลุมตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก เพื่อแกไขปญหาดานโรคสัตว      
สุขภาพสัตวและสุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตวในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบใหแกเกษตรกรและหนวยงาน       
ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก ถูกตอง 
ครบถวนและตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 

เพื่อใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี ตอมาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว และ
สุขอนามัยส่ิงแวดลอมการปศุสัตว ซึ่งสามารถทําการศึกษา 
คนควา วิจัย และพัฒนางานงานดานวินิจฉัยและชันสูตร  
โรคสัตว และระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหมี   
การพัฒนางานอยางครบวงจร ทําใหสัตวมีสุขภาพดี สินคา
ปศุสัตวมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และการผลิตปศุสัตว
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับสงเสริมใหศูนยวิจัยและ
พัฒ นาการสัตวแพทยภาคตะวันตก  เป น ศูนยกลาง         
การเช่ือมโยงการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ควบคุมและหรือตรวจวิ เคราะหทางห องปฏิ บั ติการ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว และสุขอนามัย
ส่ิงแวดล อมด านการปศุ สัตว  ท่ี ใช วิ ธี ก าร  เครื่ อ งมื อ 
เทคโนโลยีท่ียุงยาก มีความซับซอน รวมท้ังงานบูรณาการ
ทางเทคนิคและวิชาการรวมกับงานดานการวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยาทางหองปฏิ บัติการ 
เพื่อใหไดขอมูลการตรวจสอบสินคาปศุสัตว สุขอนามัย
ส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตว และการวินิจฉัยโรคท่ีแมนยํา 
และเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ สามารถ
ควบคุมความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓ ควบ คุมการ ใช แ ละ บํ ารุ ง รั กษ าอุ ป ก รณ  เค รื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร ท่ีใชในหองปฏิบัติการ เพื่อใหตรวจวิเคราะห 
มีความถูกตอง แมนยํา และนาเช่ือถือในระดับสากล 

๔ จัดทําระบบมาตรฐานและฐานขอมูลดานการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  สุขอนามัย ส่ิงแวดลอม       
การปศุสัตว การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ และ
ดําเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคง       
ทางชีวภาพทางหองปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการตรวจสอบและรับรองสินคาปศุสัตว 

๕ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม

แผนงานโครงการของกลุมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
หรือของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก 
และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย   

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
 



   

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกันในการตรวจสอบคุณภาพสินคา

ปศุสัตวกับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก 
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีบทบาทในการใหความเห็น
และคําแนะนําเบ้ืองตนแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให ข อ ค ิด เห ็น ห ร ือ คํ า แ น ะ นํ า เ บื ้อ ง ต น เกี ่ย ว ก ับ           
การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวทางวิทยาศาสตร
การแพทย แก ผู ร วมงานหรือหน วยงานที ่เกี ่ยวขอ ง     
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงาน
ท่ีรับมอบหมาย   

 
 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ดําเนินการถายทอดความรูทางวิชาการและปฏิบัติงาน   

ดานวิทยาศาสตรการแพทยในการตรวจสอบคุณภาพสินคา  
ปศุสัตวแกบุคลากรในศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันตก เพื่อใหมีความรูและใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ ปฏิ บั ติการในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทย  ในการการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว     
ของบุคลากรและองคกรท่ีมีความชํานาญและปฏิบัติงาน   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๓ ดําเนินการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพร    
ในรูปแบบตางๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับ
ตางๆรวมท้ังการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณวิธีการหรือ
ประยุกตเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

๔ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทยในการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตวหรือดานอื่นใหแกผูเกี่ยวของ เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ  ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๗. การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ  ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. การมองภาพองครวม  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ  นายปรีชา วงษวิจารณ 
       ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 
 


