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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                       วิชาการสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานสตัวบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสัตวบาล 
เชน การวางแผนงานสัตวบาล การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล การคนควาทดลองและ
วิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุและการผสมพันธุสัตว การขยายและแพรพันธุสัตว 
การคนควาและปรับปรุงคณุภาพอาหารสัตว การเสนอแนะความรู หลักการและวธิีการใหม ๆ ทางสัตวบาล เปน
ตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 

นักวิชาการสตัวบาล 3  ระดับ 3  
นักวิชาการสตัวบาล 4  ระดับ 4  
นักวิชาการสตัวบาล 5  ระดับ 5  
นักวิชาการสตัวบาล 6  ระดับ 6  
นักวิชาการสตัวบาล 7 ระดับ 7  
นักวิชาการสตัวบาล 8  ระดับ 8 
นักวิชาการสตัวบาล 9 ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสตัวบาล 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานสัตวบาล โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน สงเสริมการเลี้ยงสัตว ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว รีดนม สุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว ปลูกพืชอาหารสัตว คิดคนสตูรอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตว ควบคุมและแกไขทะเบียนและสถิติ
เกี่ยวกับสัตวที่อยูในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาโยกยายพันธุ คัดเลือกสัตวพันธุดี
และเหมาะสม สํารวจปริมาณและแหลงกาํเนิดอาหารสัตว เกบ็ตวัอยางวิเคราะห ทดลองและปรบัปรุงคุณภาพ
พืชอาหารสัตว ใหคําแนะนาํทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว เปนตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            1. มีความรูความสามารถในงานสัตวบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
            2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
            3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
            4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
            5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

  6.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน   
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานสตัวบาล โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สงเสริม 
การเลี้ยงสัตว ปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว คัดเลือก ตอน และผสมพันธุสตัว รีดนม สุขาภิบาลโรงเรือนสําหรับสัตว 
ปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอ่ืน ๆ คิดคนสูตรอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตว เปนตน 
วางแผนปฏิบตัิงาน รวบรวม ขอมูล ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

                  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ เกี่ยวกบังานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ   
         2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสัตวบาลที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบางมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งในบาง
กรณี และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสตัวบาล โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา ทดลองงานทางสัตวบาล เกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว 
การคัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคณุภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอ่ืน ๆ การ
คิดคนและปรบัปรุงสูตรอาหารสตัว การถนอมอาหารสัตว เปนตน วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสัตวบาล 
เผยแพรผลงานทางดานสัตวบาล ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสตัวบาล หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับงานสตัวบาล หรืองานอืน่ที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการสัตวบาล 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาล โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศกึษา คนควา ทดลองทางสัตวบาล เกี่ยวกับการสงเสรมิ
การเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว การคัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคณุภาพอาหาร
สัตว การถนอมอาหารสัตว คิดคน และปรบัปรุงสูตรอาหารสัตว การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ การควบคุมคณุภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน วิเคราะหหรอืสังเคราะห 
หรือวิจัยทางดานสัตวบาล เผยแพรผลงานทางดานสัตวบาล ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานสตัวบาล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสตัวบาล 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสัตวบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาลสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานสัตวบาล 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สัตวบาล  ทําความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสตัวบาล ศึกษา คนควา หาวธิีการ
ในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ          

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 หรือนักวิชาการสัตวบาล 4 หรือนักวิชาการ
สัตวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสตัวบาล 8  

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสัตวบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม 
ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตดัสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาล  

สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานสัตวบาลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสตัวบาล ควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานสตัวบาล ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานสัตวบาล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสัตวบาล 
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรบัปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 หรือนักวิชาการสัตวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน

หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการสัตวบาล 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสัตวบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสัตวบาล  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสัตวบาล โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสัตวบาล ปฏบิัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานสัตวบาล  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและ
วิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจัิย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานสัตวบาล 
ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานสัตวบาล ศึกษา วเิคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสัตวบาล 
และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดานสัตวบาล และในดานที่เกี่ยวของ และนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานสัตวบาล  ใหการ
บริการและเผยแพรความรูทางดานสัตวบาล ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเกี่ยวกบังานสัตวบาล ทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3  หรือนักวิชาการสตัวบาล 4  หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสัตวบาล แกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสัตวบาล แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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