
๓-๖-๐๕

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน  สัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ             
เกี่ยวกับการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว  การศึกษา วิเคราะห ชันสูตร และวจิัยโรคสัตวทางดานตางๆ             
การสํารวจโรค และปองกันโรค  การสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว  การคนควาทดลอง
ในการผลิตชีวภัณฑ  เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุของสัตว  
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนในการผลิต ปองกันและกําจัด
โรคสัตว เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการ 
  นายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย                           

                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๓-๖-๐๕-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการสัตวแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และ
นํามาประยกุตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หาของงาน เพื่อแกไข
ปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกต       
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย 
ตลอดจนนโยบายการวจิัยดานตางๆ   เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว            
การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ  อาหารสัตว  ยาสัตว  การปศุสัตว ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ        
การพัฒนาประเทศ  เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานการสัตวแพทย                
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด  
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย    
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย 



 ๒ 

หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ี
มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการสัตวแพทย
และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ        
ใหขอเสนอแนะ   เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานการสัตวแพทยแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการสัตวแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานการสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
๓.  ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                                               ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๕-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการสัตวแพทย  โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจยัดานการสัตวแพทย  และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการสัตวแพทย ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ  พัฒนารูปแบบและนโยบายการวิจยัดานตางๆ เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด   
รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ อาหารสัตว ยาสัตว การปศุสัตว เปนตน 
เพื่อพัฒนางานดานการสัตวแพทยใหเกดิประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
  
 
 
 



 ๒ 

  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการสัตวแพทย  เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจิัย 
ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย หรือเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการสัตวแพทย  ติดตามความกาวหนา              
ทางวิชาการดานการสัตวแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน      
ของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวจิัยทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ      
                       (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน   
การสัตวแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ใหคําปรึกษา  แนะนาํ             
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน        
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง       
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท้ังในและตางประเทศ                   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 

 

 
 



 ๓ 

 ๓.   ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                    
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู             
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดบัปฏิบัติการ  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวชิาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๕-๓

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน      
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก   โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน ท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ             
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว  ปฏิบัติงานทางดานวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย     
ท่ีมีความยุงยากซับซอน และพิจารณาปญหาทางดานการสัตวแพทยท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแกการวินิจฉัย 
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสัตวแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนด 
  (๒)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อกอใหเกิด   
การพัฒนางาน มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพดานการปศุสัตว  การชันสูตรโรค  การรักษา การผลิตสัตวและ
ขยายพนัธุสัตว  อาหารสัตว  ยาสัตว การผลิตและทดสอบชีวภณัฑสัตว  บริหารจัดการสัตวทดลอง  น้ําเช้ือ
และตัวออน  ตลอดจนสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการปศุสัตว  หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท่ียุงยากซับซอนมาก  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานการสัตวแพทย   
เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ   



 ๒ 

 

  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการสัตวแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง        
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว   
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด   วางแผนหรือ               
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท               
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทยท่ียุงยากซับซอน           
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุต          
ใชในการแกไขปญหาและดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิด          
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ   

   ๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทยหรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 

ระดับชํานาญการพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 
 



๓-๖-๐๕-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจยั  เพือ่การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการสัตวแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม                 
ท่ีตองใชความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานท่ีมี
ความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคาะห หรือวิจยั พัฒนาเกีย่วกับโรคสัตว  
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ ดานการชันสูตร โรคสัตว  ดานการผลิตการทดสอบ
ชีวภณัฑสัตว  ดานสัตวทดลอง  ดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานควบคุม ปองกัน กําจดัโรคสัตว 
รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  เพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานการสัตวแพทย กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย และพิจารณา
ปญหา ตลอดจนหาวิธีการในการแกไขปญหาทางดานสัตวแพทยท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแกการวินจิฉัย 
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว    



 ๒ 

 
  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั พัฒนาเกี่ยวกับการขยายพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียม              
และดานการผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม  ดานการผลิต      
การปรับปรุงพันธุ  การทดสอบพอพันธุ  ดานความสมบูรณพันธุ  ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพ      
การผลิตน้ําเช้ือสัตวพอพันธุและตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต           
พัฒนาพันธุ และขยายพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี 
  (๔) บันทึก รวบรวม ประเมินผลและรายงานผล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
        (๕)   ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการสัตวแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ        
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖)   ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว   
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน             
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนั โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



 ๓ 

 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย                 
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ      
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน      
การสัตวแพทยท่ีซับซอน เพือ่กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ          
ของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ  

   ๓.   ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ ซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๓-๖-๐๕-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัตวแพทย  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม                      
เพื่อควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
  (๒) ศึกษา วเิคราะห วิจยัเกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ 
ดานการชันสูตรโรคสัตว  ดานการผลิตการทดสอบชีวภณัฑสัตว  ดานสัตวทดลอง ดานสาเหตุและปจจัย         
ท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจดัโรคสัตว รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว             
ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใชยากบัโรคสัตว
ชนิดตางๆ เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดแีละใหผูบริโภคมีความปลอดภัย 
  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั เกี่ยวกบัการขยายพนัธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมและดานการ      
ผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุ  
การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพันธุ ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําเช้ือสัตวพอพันธุ
และตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาพันธุ และขยายพนัธุปศุสัตว
ท่ีมีพันธุกรรมดี 
                       (๔)    ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิาน 
แกเจาหนาท่ีระดบัรองลงมาและแกนกัศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบั   
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  



 ๒ 

 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนนิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย              
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการสัตวแพทย  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาสัตวแพทย    และ   
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จากสัตวแพทยสภา  
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
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