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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                     วิชาการประมง 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานประมง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบัการศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับสัตวน้ําจืดและน้ํากรอย เพ่ือวางมาตรการในการอนุรักษและบริหารการประมง คนควา
ทดลองเกี่ยวกบัการผสมเทยีม เพาะเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณลักษณะดีขึ้น คนควาวิจัย
คุณคาทางอาหาร โรคพยาธิและศัตรูอ่ืนของสัตวน้ํา ตลอดจนเทคนคิตาง ๆ ในการเลี้ยงสัตวน้าํ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษาชนิดของประชากรและอนุประชากรปลาในแหลงนํ้าตาง ๆ แหลงและฤดูวางไข การอพยพยายถิ่น ที่อยู 
การเปลี่ยนแปลงของประชากร เปนตน ศึกษา วเิคราะหคุณสมบัตขิองน้ํา วิเคราะหอาหาร ธรรมชาติของปลา 
เชน แพลงตอนเบนโธส ตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงน้ําในดานนิเวศนวิทยาของปลา เพ่ือปรับปรุงแหลง
น้ําและเพิ่มผลผลติ ศึกษาทดลองเกี่ยวกบัการเพาะเลีย้งหรือผสมเทียมสัตวน้ําทีมี่คุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษา
ทดลองการผสมและใหอาหารสัตวน้ําใหไดสัดสวนถูกตอง ศึกษาทดลองเกี่ยวกับโรคพยาธิและศัตรขูองปลาและ
สัตวน้ํา ตลอดจนวิธีปองกันรักษาหรือควบคุมโรคที่เกดิขึ้น ใหคําปรกึษาแนะนําทางวิชาการเกีย่วกับการ
เพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืดและสตัวน้ํากรอยแกประชาชนตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานประมงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
                                                                                       

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548  
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ชื่อตําแหนง                                              นักวิชาการประมง 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา
เกี่ยวกับชีววทิยาการประมงในแหลงน้ําตาง ๆ ศึกษาชวีประวัติและพฤติกรรมของปลาและสตัวน้ําบางชนิด 
ศึกษาทดลองการใหอาหารสัตวน้ําเพ่ือเรงอัตราการเตบิโต ศึกษาเกีย่วกับการกําจัดศัตรูพืชของปลาและสตัวน้ํา 
วางแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับอนุกรมวธิานปลาและสตัวน้ําจืดและน้ํากรอย ศึกษาทดลอง 
เพาะเลี้ยง หรอืผสมเทียมสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษาเกี่ยวกับการบรูณะแหลงน้ําและการบริหาร
แหลงน้ําตามหลักวิชาการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
 คณุสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการประมง 3 แลวจะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
        2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคาํสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษาวิจัยงานประมงน้ําจืดหรือประมงน้ํากรอยดานใดดานหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญและมีปญหายุงยากในการ
ปฏิบัต ิเชน การทดลองเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตวน้ําบางชนิด การสํารวจทางชีววิทยาการประมงในแหลงน้ํา การ
บริหารการประมง การวิเคราะหคุณสมบัตขิองน้ําในทางเคมีและฟสิกส การทดลองคนควาเกีย่วกบัประมงตาม
สภาพลมฟาอากาศและสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งสถานี การเพาะพันธุปลาและสตัวน้ําอ่ืนใหมีจํานวนพอเพียง
แกการจําหนายและแจกจายแกผูเลี้ยงสัตวน้ํา การสงเสริมอาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา การ
เผยแพรความรูและสาธติเทคนิคการเลี้ยงปลาและสตัวน้ําอ่ืนใหแกผูประกอบอาชพีการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา และ
ประชาชนทัว่ไป การสํารวจและวางแผนในการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อใหไดผลผลติทางประมงสูงสุดและเพื่อ
ประเมินผลผลติของธรรมชาติ การศึกษาทดลองใชยากาํจัดศัตรูของสตัวน้ํา เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานประมง เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการประมง ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประมง หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
        3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการประมง 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน  2548 



61-6 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานประมงที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาคนควาเกี่ยวกบัการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชนดิและแบบตาง ๆ 
การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรขูองสัตวน้ําชนิดตาง ๆ การวิจัยเฉพาะเรือ่ง การสํารวจ
แหลงเพาะเลีย้งสัตวน้ําและพืชนํ้าบางชนดิ การสงเสริมอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเผยแพร
ความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําแกชาวประมงและประชาชน ทัว่ไป ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานประมง เผยแพรผลงานทางดานประมง ทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานประมง จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่ 
มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการประมง 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวจัิยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานประมง 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมง ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนนิการเกี่ยวกับงานประมง ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานประมง เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการประมง 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61-8 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหมๆ มาใช
ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมากเปน
พิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยทีก่อใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานการประมงใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง ควบคมุตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประมงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานประมง ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานประมง  เปนตน  
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง  5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง  5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการประมง 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 

 
 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการประมง โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม 
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานประมง  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานประมง ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการประมง ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการประมง ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
ประมง ศึกษา วิเคราะห หรอืวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกีย่วกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานประมงและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานประมงและใน
ดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิย
ทางดานประมง เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานประมง ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับงานประมงทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
                                          
 

 



61-9 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวชิาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวชิาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการประมง 8 แลว 
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานประมงแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการประมง  10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานประมง  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานประมง  โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน 
โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
ประมง  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
การประมง  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตังิานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่
เปนประโยชนตองานประมงเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานประมง  ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง  ศึกษา วิเคราะหหรอืวิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน    ที่มีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
ดานประมง  และในดานที่เกีย่วของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานประมง  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานประมง  ที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการการประมงในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เกี่ยวกับงานการประมง  
ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการประมง  3 หรือนักวิชาการประมง  4 หรือ 
นักวิชาการประมง   5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือ 
นักวิชาการประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานประมงหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานการประมงโดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
ประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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	           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางด้านประมง  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานการประมง  กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานประมงเป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านประมง  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง  ศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน    ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านประมง  และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านประมง  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานประมง  ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการการประมงในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานการประมง  ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ



