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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

สัตวแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานการสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว การศึกษา วิเคราะห ชันสูตร และวิจัยโรคสัตวทางดานตางๆ
การสํารวจโรค และปองกันโรค การสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว การคนควาทดลอง
ในการผลิตชีวภัณฑ เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุของสัตว
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธกี ารผลิตใหมปี ระสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนในการผลิต ปองกันและกําจัด
โรคสัตว เปนตน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นายสัตวแพทย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นายสัตวแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ
นายสัตวแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย
ระดับชํานาญการ
นายสัตวแพทย
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับปฏิบัตกิ ารถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๕-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การสัตวแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายสัตวแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการสัตวแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกีย่ วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และ
นํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่ วกับเนือ้ หาของงาน เพื่อแกไข
ปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเ กี่ยวกับงาน ตลอดจน
ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกต
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
ตลอดจนนโยบายการวิจัยดานตางๆ เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว
การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ อาหารสัตว ยาสัตว การปศุสัตว ทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานการสัตวแพทย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย

๒
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่
มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการสัตวแพทย
และดานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ ทางดานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการสัตวแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยทงั้ ในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานการสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การสัตวแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายสัตวแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานการสัตวแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจยั ดานการสัตวแพทย และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานทีม่ ีความยุงยาก และมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานการสัตวแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ พัฒนารูปแบบและนโยบายการวิจยั ดานตางๆ เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด
รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ อาหารสัตว ยาสัตว การปศุสัตว เปนตน
เพื่อพัฒนางานดานการสัตวแพทยใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

๒
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานการสัตวแพทย เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย หรือเพือ่ พัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการสัตวแพทย ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานการสัตวแพทยและดานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทย เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชือ่ มโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ าน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรบั ความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๕-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การสัตวแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายสัตวแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการสัตวแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ที่ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการสัตวแพทย ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน ที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว ปฏิบัติงานทางดานวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย
ที่มีความยุงยากซับซอน และพิจารณาปญหาทางดานการสัตวแพทยทผี่ ิดปกติธรรมดาซึ่งยากแกการวินิจฉัย
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสัตวแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อกอใหเกิด
การพัฒนางาน มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพดานการปศุสัตว การชันสูตรโรค การรักษา การผลิตสัตวและ
ขยายพันธุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว การผลิตและทดสอบชีวภัณฑสัตว บริหารจัดการสัตวทดลอง น้ําเชื้อ
และตัวออน ตลอดจนสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการปศุสัตว หรือเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยที่ยุงยากซับซอนมาก เปนทีป่ รึกษาในโครงการวิจยั ทางดานการสัตวแพทย
เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการสัตวแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทยที่ยุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกต
ใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละพัฒนาองคกร

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทยหรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๕-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การสัตวแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายสัตวแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการสัตวแพทย ปฏิบัติงานที่ตอ งทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจยั เพือ่ การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุง ยากและมีขอบเขต
กวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม
ที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานที่มี
ความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคาะห หรือวิจยั พัฒนาเกีย่ วกับโรคสัตว
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ ดานการชันสูตร โรคสัตว ดานการผลิตการทดสอบ
ชีวภัณฑสัตว ดานสัตวทดลอง ดานสาเหตุและปจจัยทีท่ ําใหเกิดโรค ดานควบคุม ปองกัน กําจัดโรคสัตว
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานการสัตวแพทย กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย และพิจารณา
ปญหา ตลอดจนหาวิธกี ารในการแกไขปญหาทางดานสัตวแพทยที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแกการวินจิ ฉัย
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว

๒
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจยั พัฒนาเกี่ยวกับการขยายพันธุสัตวดว ยวิธีการผสมเทียม
และดานการผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต
การปรับปรุงพันธุ การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพันธุ ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพ
การผลิตน้ําเชื้อสัตวพอพันธุแ ละตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต
พัฒนาพันธุ และขยายพันธุปศุสัตวที่มีพันธุกรรมดี
(๔) บันทึก รวบรวม ประเมินผลและรายงานผล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการสัตวแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

๓

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย
แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
การสัตวแพทยที่ซับซอน เพือ่ กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของ ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๕-๕
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การสัตวแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายสัตวแพทย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัตวแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม
เพื่อควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ
ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานการผลิตการทดสอบชีวภัณฑสัตว ดานสัตวทดลอง ดานสาเหตุและปจจัย
ที่ทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว
ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใชยากับโรคสัตว
ชนิดตางๆ เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภคมีความปลอดภัย
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับการขยายพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมและดานการ
ผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุ
การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพันธุ ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําเชื้อสัตวพอพันธุ
และตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาพันธุ และขยายพันธุปศุสัตว
ที่มีพันธุกรรมดี
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิ าน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ

๒
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการสัตวแพทย
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาสัตวแพทย และ
๒. ไดรบั ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จากสัตวแพทยสภา
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

