มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรสัตวบำล ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรสัตวบำล
- นักวิชำกำรสัตวบำล ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรสัตวบำล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรสัตวบำล
- นักวิชำกำรสัตวบำล ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรสัตวบำล ระดับปฏิบตั ิกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนสัตวบำล โดยมีลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนงานสัตวบาล
4. การปรับปรุงบารุงพันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
2. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล
5. การขยายและแพร่พันธุส์ ัตว์ การค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
3. การค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
6. การเสนอแนะความรู้ หลักการและวิธีการใหม่ๆ ทางสัตวบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
สามารถทางวิชาการในการทางาน
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงาน
สัตวบาล ภายใต้การกากับ แนะนา วิชาการสัตวบาล
ด้านวิชาการสัตวบาล
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานทีต่ ้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทดลอง วิเคราะห์สังเคราะห์ หรือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
งานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
หรือ
มอบหมาย หรือ
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
วิชาการสัตวบาล โดยใช้ความรู้
วิชาการสัตวบาล โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
และประสบการณ์สูง
ประสบการณ์สูงมาก
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนา
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการ
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
สัตวบาล และนามาประยุกต์ใช้
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนิน
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความคิด

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
งานตามแผนงานโครงการ
ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
ประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ
มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
สัตวบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
และประเมินผลแผนงาน โครงการ หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
ประสบการณ์ และความชานาญงาน
มากหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่ วข้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
สูงมากในงานด้านวิชาการสัตวบาล
งานตลอดจนให้คาปรึกษา
และ
กากับตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ - ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
มอบหมาย
ประสงค์ และ
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
มอบหมาย
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
และ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การควบคุมกากับหน่วยงานด้าน
วิชาการสัตวบาล ที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 2

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการด้านวิชาการสัตวบาล 1. ปฏิบัติการด้านวิชาการสัตวบาล
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวบาลขั้นสูง 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับส่งเสริมการ
ที่ยากเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความชานาญ
ด้านวิชาการสัตวบาล พัฒนา
พิเศษด้านวิชาการสัตวบาล พัฒนา
เลี้ยงสัตว์ พัฒนาปรับปรุงบารุง
เลี้ยงสัตว์ พัฒนาปรับปรุงบารุง
และการประยุกต์ความรู้ชั้นสูง ควบคุม
และประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
และประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์
พันธุ์ คัดเลือก ตอน และผสม
พันธุ์สัตว์ คัดเลือก ตอน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการ
สามารถ ความเชี่ยวชาญ
วิธีการเทคนิคต่างๆ เสนอแนะ
พันธุ์สัตว์ รีดนม สุขาภิบาล
ผสมพันธุ์สัตว์ การปรับปรุง
สัตวบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประสบการณ์ วิธีการ และ
รูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงาน
โรงเรือนสาหรับสัตว์ ปลูกพืช
คุณภาพพืช อาหารสัตว์ และ
ที่กาหนด
เทคนิคต่างๆ เพือ่ พัฒนาระบบ
วิชาการสัตวบาลที่เหมาะสมและ
อาหารสัตว์ ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารประเภทอื่นๆ คิดค้นและ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
พืชอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์
ปรับปรุงสูตรอาหาร การถนอม
เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
ประเภทอื่นๆ คิดค้นสูตรอาหาร
อาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพ
ระบบ และมาตรฐานในการ
สัตว์ ถนอมอาหารสัตว์ สินค้า
อาหารสัตว์ การสารวจแหล่ง
ปฏิบัติงาน
ปศุสัตว์ การบริหารจัดการฟาร์ม
อาหารสัตว์ สินค้าปศุสตั ว์ การ
เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บริหารจัดการฟาร์ม เป็นต้น
เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมายที่กาหนดและพัฒนา
ระบบการผลิตและสินค้าปศุสตั ว์
ให้ได้มาตรฐานสากล
2. ควบคุมและแก้ไขทะเบียนและ
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ๒. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และ
สถิติเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในหน่วย
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการ
สังเคราะห์ หรือวิจยั ที่ยุ่งยากซับซ้อน
วิจัยต่างๆในด้านวิชาการสัตวบาล ตรวจสอบโครงการวิจัยด้าน
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ สัตวบาล จัดทาเอกสารวิชาการ
พัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเกีย่ วกับ
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
วิชาการสัตวบาล ให้เป็นไปตาม
การพิจารณา โยกย้ายพันธุ์ คัดเลือก คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการ
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ
สัตว์พันธุ์ดีและเหมาะสม สารวจ
และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
ผลงานทางด้านวิชาการสัตวบาล เพื่อ
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวม
ปริมาณและแหล่งกาเนิดอาหารสัตว์ วิชาการสัตวบาล เพื่อพัฒนางาน
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
วิชาการสัตวบาล วางหลักเกณฑ์ ของหน่วยงาน
เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ ทดลองและ
วิชาการและพัฒนามาตรฐานการ
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทางพัฒนา
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระบบและมาตรฐานของงานให้มี
รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หรือ
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านวิชาการ
เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสตั ว์
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
สัตวบาล เพื่อพัฒนาระบบหรือ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวบาล
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
วิชาการสัตวบาล เสนอความเห็น
หน้า 3
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ให้คาปรึกษา แนะนาในการ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธกี าร
และแก่นิสิต นักศึกษา ที่มาฝึก
ของงานวิชาการสัตวบาล ให้
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ชี้แจงเรือ่ งต่างๆ เกี่ยวกับงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ในหน้าทีเ่ พื่อให้สามารถปฏิบัตงิ าน
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจยั ทางด้านวิชาการ
สัตวบาล เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการ
สัตวบาล ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านวิชาการสัตวบาล
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
3. ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ
3. เป็นผูค้ ิดริเริ่มและวางแผนดาเนิน
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรูค้ วาม
เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการ
การวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธกี าร
และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
ของงานในด้านวิชาการสัตวบาล
วิชาการสัตวบาล ตอบปัญหา
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ด้านวิชาการสัตวบาลเป็นอย่างมาก
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
งานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
วิจัย ประเมินผล รวมทัง้ กาหนด
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม วิธีการและระเบียบปฏิบตั ิทางด้าน
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
วิชาการสัตวบาล ศึกษา วิเคราะห์
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชา
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบัน
สังเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนา
การประกอบ การพิจารณาและ
อุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
ระบบหรือมาตรฐานในการ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปฏิบัติงานวิชาการสัตวบาลหรือ
เกี่ยวข้อง
ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อเสนอความ เห็นเกี่ยวกับปัญหา
สัตวบาลทั้งในและต่างประเทศ
ต่างๆ และแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ประกอบการพิจารณาและ
ด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตัดสินใจ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านวิชาการสัตวบาลและด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นทีป่ รึกษา ในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านวิชาการ
สัตวบาล เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก 4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(3) ดังกล่าว
อาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(3)
อาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(3)
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ข้างต้นแล้วต้องทาหน้าที่กาหนด
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
ความรู้ทางด้านวิชาการสัตวบาล
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
หน้าที่กาหนดนโยบายการ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และ
วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม
เพื่อให้คาปรึกษาและให้
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
กากับ ควบคุม ดูแล และ
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล สัตวบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
ทางด้านวิชาการสัตวบาลแก่
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน่วยงาน ที่สังกัดและหน่วยงาน
งานบรรลุตามเป้าหมายและ
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิชาการสัตวบาล เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
หน้า 5
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ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด

2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้า
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
บูรณาการแผนงาน โครงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
อุดมศึกษา
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

หน้า 6
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
สัตวบาลทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านวิชาการ
สัตวบาล เพื่อให้ข้อมูลประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจ

3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานโครงการ
ด้านการประสานงาน
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ 1. ประสานการทางานโครงการ
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
กาหนด
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด

ระดับปฏิบัติการ
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิชาการสัตวบาล
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนา
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ได้รับมอบหมาย
ดาเนินงานร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ด้านบริการ
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
ความรู้ทางด้านวิชาการสัตวบาล
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
วิชาการสัตวบาล แก่ผู้ใต้บังคับ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
บัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการ
นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
สร้างความรู้ความเข้าใจ
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
เกี่ยวกับวิชาการสัตวบาล
พิเศษทางด้านวิชาการสัตวบาล
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าทีเ่ พื่อให้
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
นโยบายและแผนงานที่กาหนด
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
กว้างขวาง
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน
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ระดับปฏิบัติการ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับด้านวิชาการสัตวบาล
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับ
บริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสาร
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิชาการสัตวบาล เพื่อให้บุคคล ๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ให้บริการวิชาการด้านวิชาการ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ทัว่ ไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ
วิชาการสัตวบาล เพื่อให้บุคคล
สัตวบาล ที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิด
ภารกิจขององค์กร
ทีถ่ ูกต้องและเป็นประโยชน์
ทัว่ ไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง ๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้
เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร
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ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาล ระดับ
นักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบตั ิการ
ปฏิบัติการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ย
ระดับปฏิบัติการ
กว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
นักวิชาการสัตวบาล ระดับ ปฏิบตั กิ าร
ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
และ
ระดับปฏิบตั ิการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้ว
สัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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