
๔-๔-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  การคัดเลือกสัตว  การตอนสัตว  การผสมพันธุสัตว  การฝกหดัสัตวเพื่อรีดทําเช้ือ 
การผสมอาหารสัตว  การปลูกพืชอาหารสัตว  การถนอมอาหารสัตว  ชวยปฏิบัติงานดานการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวและวตัถุดิบ ตลอดจนชวยนกัวิชาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวจิัยเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
   ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๒-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานสัตวบาล  
 
ระดับ      ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลหรือนักวิจยัในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานทางดานสัตวบาล  
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ          
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกบัสถานการณ 
                        (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานสัตวบาล 

 

 

 
 



๒ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

    (๑)  สงเสริม  กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานสัตวบาลในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานสัตวบาล ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานสัตวบาลที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานสัตวบาล 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                         ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
                                                           ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
   

 



๔-๔-๐๒-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
 (๑)  ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล ปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืช
อาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว  เพื่อใหการปฏิบัติงานสัตวบาลมปีระสิทธิภาพ 
                        (๒)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว           
เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อวเิคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
                        (๓)  ชวยนกัวชิาการสัตวบาลในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทาง        
ดานสัตวบาล เพื่อพัฒนางานวิชาการสัตวบาล หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสัตวบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                
มากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดมาตรฐาน               
ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานสัตวบาล 
 



 ๒  
 

 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

                        (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (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.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
         
                                                 ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 

                                                                   ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๔-๐๒-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู  ความสามารถปฏิบัติงานดานสัตวบาล  ตามคําส่ัง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ                       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล เพื่อนํามาใชในการศึกษา วิเคราะห วิจยั 
                        (๒)  ชวยปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว จัดทําและการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว 
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดวยการทําหญาหมักและหญาแหง  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสัตวบาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
                        (๓)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพนัธุ ผสมพันธุและตอนสัตว 
สงวนพันธุสัตว ทําทะเบียนสัตว การฝกหดัสัตวเพื่อรีดเก็บน้ําเช้ือ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวตัถุดิบ
อาหารสัตวเพือ่วเิคราะห 
                        (๔)  การสงเสริมและใหคําแนะนําเกีย่วกับการเล้ียงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวตัถุดิบอาหารสัตว เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานสัตวบาล  

  

 

 



 ๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการสัตวบาล 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 

                                                  ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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