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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การสัตวแพทย

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานการสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการตรวจ
และรักษาพยาบาลสัตว การศึกษา วิเคราะหชันสูตร และวิจัยโรคสัตวทางดานตาง ๆ การสํารวจโรค การคนควา
ทดลองในการผลิตชีวภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนในการ
ปองกันและกําจัดโรคสัตว เปนตน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
สัตวแพทย 4
สัตวแพทย 5
สัตวแพทย 6
สัตวแพทย 7
สัตวแพทย 8
สัตวแพทย 9
สัตวแพทย 10

ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8
ระดับ 9
ระดับ 10

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

37-4
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สัตวแพทย 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภ ายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจ
และรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูตกิ รรม ศึกษา วิเคราะห ชันสูตรโรคสัตวซึ่งเกิดจาก
เชื้อประเภทตาง ๆ เชน ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เปนตน โดยการทดลองกับสัตว ทดลองเพาะเชื้อ หรือวิธีการ
อยางอื่น แยกเชื้อเพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว ชวยศึกษา วิจัย คนควาและทดลองโรคสัตวทางดาน
ตางๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว การผลิตชีวภัณฑสําหรับใชในการปองกันกําจัดโรคสัตวประเภท
ตาง ๆ รวมถึงการปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง สํารวจโรคสัตว ตลอดจนทดลองใชยากับโรคสัตว
ชนิดตาง ๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาทางสัตวแพทยหรือเทียบไดไมตํา่ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานการสัตวแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด
8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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สัตวแพทย 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่คอนขางยาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตั ิ หรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห ชันสูตรโรคสัตว
ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทตาง ๆ เชน ไวรัส แบคทีเรีย และปาราสิต เปนตน โดยการทดลองกับสัตวเลี้ยง เพาะเชื้อ
หรือวิธีการอยางอื่น แยกเชือ้ เพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว ศึกษา วิจัย คนควาและทดลองโรคสัตว
ทางดานตาง ๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว การผลิตชีวภัณฑสําหรับใชในการปองกันและกําจัดโรคสัตว
รวมถึงการปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใช
ยากับโรคสัตวชนิดตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่ าปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หรือ
2.ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสัตวแพทย
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานการสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว งานวิจัยทางการ
สัตวแพทย งานสํารวจและชันสูตรโรคสัตว งานผลิตชีวภัณฑ เปนตน พิจารณาปญหาทางดานสัตวแพทยที่
ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแกการวินิจฉัย ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว ศึกษา คนควา วิจัยทางสัตวแพทย
สํารวจ และชันสูตรโรคสัตวและผลิตชีวภัณฑที่ยุงยากดวยตนเอง ใหการอบรมและแนะนําสัตวแพทยเกี่ยวกับ
วิธตี รวจและรักษาพยาบาลสัตวแผนใหมหรือความรูทางวิชาการใหม ๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการสัตวแพทย เผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย ทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการทีส่ ังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานการสัตวแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บ า งแล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและจัด
ระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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37-8

ชื่อตําแหนง

สัตวแพทย 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธีการใหมๆ มาใช ในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนแกไ ขปญหาและตัดสินใจในงานที่รั บ ผิ ดชอบใหสํา เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารในงานการสั ต วแพทย ให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ศึ ก ษา ค น คว า ทดลอง
วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
สัตวแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการสัตวแพทย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย ศึกษา คนควา หาวิธีการใน
การแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ งานการสั ต วแพทย เป น ต น พั ฒ นาเอกสารวิ ช าการ คู มื อ เกี่ ย วกั บ งานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัว หน าหนว ยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล าวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

สัตวแพทย 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการสัตวแพทย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการสัตวแพทย
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการสัตวแพทย ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการสัตวแพทย ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการสัตวแพทย และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการสั ตวแพทยและในด านที่เ กี่ย วของ และนํามาประยุ กตใ ช ใ หเหมาะสมกั บ ลั กษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการสัตวแพทย ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทย ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหปรึกษาแนะนําดานงานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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37-10

ชื่อตําแหนง

สัตวแพทย 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการสัตวแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
สัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการสัตวแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจยั ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านการสัตวแพทย ศึกษา
วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มี
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานการสัตวแพทย และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการสัตวแพทย เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเกีย่ วกับงานการสัตวแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการสัตวแพทย ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่ วกับงานการสัตวแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอื่น

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการสัตวแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมิ น และวิ เ คราะห ส ถานการณ เ พื่ อ ให คํา ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะในด า น
งานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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