๔-๔-๐๒
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว การคัดเลือกสัตว การตอนสัตว การผสมพันธุสัตว การฝกหัดสัตวเพื่อรีดทําเชื้อ
การผสมอาหารสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว ชวยปฏิบัติงานดานการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวและวัตถุดิบ ตลอดจนชวยนักวิชาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับปฏิบัตงิ านถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๔-๐๒-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ระดับ

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยนักวิชาการสัตวบาลหรือนักวิจยั ในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานทางดานสัตวบาล
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ
ใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานสัตวบาล

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านสัตวบาลในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานสัตวบาล ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานสัตวบาลที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานสัตวบาล
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๔-๐๒-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ชวยนักวิชาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ
ทางดานสัตวบาล ปฏิบัติงานควบคุมการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืช
อาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว เพื่อใหการปฏิบัติงานสัตวบาลมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษาประวัตพิ ันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว
เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อวิเคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
(๓) ชวยนักวิชาการสัตวบาลในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทาง
ดานสัตวบาล เพื่อพัฒนางานวิชาการสัตวบาล หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสัตวบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานสัตวบาล

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการงานสัตวบาล
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานสัตวบาลในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานสัตวบาล
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
สัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
สัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๔-๐๒-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานสัตวบาล

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานสัตวบาล ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ชวยนักวิชาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ
ทางดานสัตวบาล เพื่อนํามาใชในการศึกษา วิเคราะห วิจยั
(๒) ชวยปฏิบัติงานควบคุมการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว จัดทําและการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดว ยการทําหญาหมักและหญาแหง เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสัตวบาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษาประวัตพิ ันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว
สงวนพันธุสัตว ทําทะเบียนสัตว การฝกหัดสัตวเพื่อรีดเก็บน้ําเชื้อ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบ
อาหารสัตวเพือ่ วิเคราะห
(๔) การสงเสริมและใหคําแนะนําเกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานสัตวบาล

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการสัตวบาล
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

