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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการประมง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานประมง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับสัตวน้ําจืดและน้ํากรอย เพื่อวางมาตรการในการอนุรักษและบริหารการประมง คนควา
ทดลองเกี่ยวกับการผสมเทียม เพาะเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณลักษณะดีขึ้น คนควาวิจัย
คุณคาทางอาหาร โรคพยาธิและศัตรูอื่นของสัตวน้ํา ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการเลี้ยงสัตวนา้ํ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประมงที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ศึกษาชนิดของประชากรและอนุประชากรปลาในแหลงน้ําตาง ๆ แหลงและฤดูวางไข การอพยพยายถิ่น ที่อยู
การเปลี่ยนแปลงของประชากร เปนตน ศึกษา วิเคราะหคุณสมบัตขิ องน้ํา วิเคราะหอาหาร ธรรมชาติของปลา
เชน แพลงตอนเบนโธส ตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงน้ําในดานนิเวศนวิทยาของปลา เพื่อปรับปรุงแหลง
น้ําและเพิ่มผลผลิต ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลีย้ งหรือผสมเทียมสัตวน้ําทีม่ ีคุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษา
ทดลองการผสมและใหอาหารสัตวน้ําใหไดสัดสวนถูกตอง ศึกษาทดลองเกี่ยวกับโรคพยาธิและศัตรูของปลาและ
สัตวน้ํา ตลอดจนวิธีปองกันรักษาหรือควบคุมโรคที่เกิดขึ้น ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเกีย่ วกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและสัตวน้ํากรอยแกประชาชนตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานประมงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประมงที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา
เกี่ยวกับชีววิทยาการประมงในแหลงน้ําตาง ๆ ศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของปลาและสัตวน้ําบางชนิด
ศึกษาทดลองการใหอาหารสัตวน้ําเพื่อเรงอัตราการเติบโต ศึกษาเกีย่ วกับการกําจัดศัตรูพืชของปลาและสัตวน้ํา
วางแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานปลาและสัตวน้ําจืดและน้ํากรอย ศึกษาทดลอง
เพาะเลี้ยง หรือผสมเทียมสัตวน้ําที่มคี ุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณะแหลงน้ําและการบริหาร
แหลงน้ําตามหลักวิชาการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประมงที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานประมง โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษาวิจยั งานประมงน้ําจืดหรือประมงน้ํากรอยดานใดดานหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญและมีปญ
 หายุงยากในการ
ปฏิบัติ เชน การทดลองเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตวน้ําบางชนิด การสํารวจทางชีววิทยาการประมงในแหลงน้ํา การ
บริหารการประมง การวิเคราะหคุณสมบัตขิ องน้ําในทางเคมีและฟสิกส การทดลองคนควาเกีย่ วกับประมงตาม
สภาพลมฟาอากาศและสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งสถานี การเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําอื่นใหมจี ํานวนพอเพียง
แกการจําหนายและแจกจายแกผูเลี้ยงสัตวน้ํา การสงเสริมอาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
เผยแพรความรูและสาธิตเทคนิคการเลี้ยงปลาและสัตวน้ําอื่นใหแกผูประกอบอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา และ
ประชาชนทัว่ ไป การสํารวจและวางแผนในการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อใหไดผลผลิตทางประมงสูงสุดและเพื่อ
ประเมินผลผลิตของธรรมชาติ การศึกษาทดลองใชยากําจัดศัตรูของสัตวน้ํา เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานประมง เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการประมง ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประมง หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประมงที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชนิดและแบบตาง ๆ
การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรูของสัตวน้ําชนิดตาง ๆ การวิจัยเฉพาะเรือ่ ง การสํารวจ
แหลงเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและพืชน้ําบางชนิด การสงเสริมอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเผยแพร
ความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกชาวประมงและประชาชน ทัว่ ไป ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานประมง เผยแพรผลงานทางดานประมง ทําความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานประมง จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่
มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการประมง 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานประมง
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมง ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานประมง ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานประมง เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการประมง 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํ นาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู ความสามารถความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกี ารใหมๆ มาใช
ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมากเปน
พิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยทีก่ อใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานการประมงใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห
หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประมงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานประมง ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานประมง เปนตน
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู มากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการประมง 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่ อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการประมง โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานประมง โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานประมง ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการประมง ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการประมง ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
ประมง ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานประมงและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานประมงและใน
ดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานประมง เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานประมง ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับงานประมงทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานประมงแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการประมง 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานประมง โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน
โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
ประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
การประมง กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั งิ านวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่
เปนประโยชนตองานประมงเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพือ่ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานประมง ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ที่มีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
ดานประมง และในดานที่เกีย่ วของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานประมง เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานประมง ที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการการประมงในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการประมง
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือ
นักวิชาการประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือ
นักวิชาการประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประมงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานการประมงโดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
ประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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