ขอตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรีโท)
ขอ
ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
1 ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ดานนโยบายและ
แผน ดานงบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานวิจัย
สถาบัน ดานขอมูลสารสนเทศ และดานวางผังแมบท
และงานที่เกี่ยวของกับตําแหนง โดยพิจารณา
เสนอแนะเพื่อการกําหนดนโยบายและสงเสริม
สนับสนุนการบริหารของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย
ใหบรรลุวัตถุประสงค และใหเปนไปตามยุทธศาสตร
แผน และนโยบายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําแผน หรือโครงการ/กิจกรรม ประสานแผน
ประมวลแผน ดานนโยบายและแผน ดานงบประมาณ
ดานอัตรากําลัง ดานวิจัยสถาบัน ดานขอมูล
สารสนเทศ และดานวางผังแมบท ดําเนินงานตามแผน
และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเปนแผนงานของหนวยงาน
รวมทั้งสรุปผลและเผยแพรผลงาน เพื่อพัฒนางาน
ดังกลาวขางตน ใหการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทัง้ ให
คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ ใหแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา
(3) ติดตาม และประเมินผล ศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัยดานนโยบายและแผน ดาน
งบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานวิจัยสถาบัน ดาน
ขอมูลสารสนเทศ และดานวางผังแมบท โดยจัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
และเผยแพรงานทางดานนโยบายและแผน ดาน
งบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานวิจัยสถาบัน ดาน
ขอมูลสารสนเทศ และดานวางผังแมบท เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ

ขอตกลงงาน
(1) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การกําหนดนโยบาย
(2) มีความเขาใจองคกร
และระบบราชการ และ
การมองภาพองครวม
รวมทัง้ ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
งานในตําแหนงอยาง
ถูกตองแมนยํา
(3) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก
(4) มีความสามารถในการ
รับผิดชอบงานในตําแหนง
การตัดสินใจ การควบคุม
ดูแลและการบริหาร
จัดการทรัพยากร ของ
หนวยงานและ
มหาวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหปญหา และ
การสืบเสาะหาขอมูล
พัฒนาและปรับปรุงงานที่
รับผิดชอบ
(6) มีทักษะในการสื่อสาร
การนําเสนอ การให
บริการ และถายทอด
ความรู

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
๒. ความรวดเร็วและปฏิบัติงานเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๓ . ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ดํ า ร ง ต น ต า ม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
๔. ภายในระยะเวลา ๕ ป มีการจัดทํา
คู มื อ หรื อ การวิ เ คราะห การจั ด ทํ า
บทความวิ ช าการและ/หรื อ งานวิ จั ย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางนอย
๑ เรื่อง หากไมสามารถดําเนินการตาม
ขอตกลงภายใน ๕ ป ใหถือเปน เหตุที่
มหาวิทยาลัยจะเลิกจางตามสัญญาจาง
ทํางานพนักงานประจําในขอ ๗.๕

(ลงนาม) ...............................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
…..…../………./……….

ขอ
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4

ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(4) การใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน การ
ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานดานนโยบายและแผน ดาน
งบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานวิจัยสถาบัน ดาน
ขอมูลสารสนเทศ และดานวางผังแมบท และการ
จัดทําเอกสารทางวิชาการและเผยแพร การให
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ การเขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งเพื่อใหขอมูลทาง
วิชาการ ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ และ
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ดานการวางแผน
(1) วางแผนการทํางานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ วาง
แผนการทํางานของหนวยงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด
ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก โดยมี
บทบาทในการใหความเห็น และคําแนะนําในทีมงาน
หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และคําแนะนําแกบุคคล หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความ
รวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดานการบริการ
(1) ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดาน
นโยบายและแผน ดานงบประมาณ ดานอัตรากําลัง
ดานวิจัยสถาบัน ดานขอมูลสารสนเทศ และดานวางผัง
แมบท รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆที่เปนประโยชน มีความรูความ
เขาใจและสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

ขอตกลงงาน
(7) มีความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติตาม
หลักการบริหารงานบุคคล
และมีความเปนผูนํา

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
๒. ความรวดเร็วและปฏิบัติงานเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๓ . ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ดํ า ร ง ต น ต า ม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
๔. ภายในระยะเวลา ๕ ป มีการจัดทํา
คู ม ื อ หรื อ การวิ เ คราะห การจั ด ทํ า
บทความวิ ช าการและ/หรื อ งานวิ จั ย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางนอย
๑ เรื่อง หากไมสามารถดําเนินการตาม
ขอตกลงภายใน ๕ ป ใหถือเปน เหตุที่
(1) มีความรูความเขาใจ มหาวิทยาลัยจะเลิกจางตามสัญญาจาง
ในแผนงาน สามารถจัดทํา ทํางานพนักงานประจําในขอ ๗.๕
แผนปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติตามแผนได
เปนอยางดี
(1) มีความสามารถในการ
ติดตอประสานงานกับ
หนวยงาน หรือผูรับ
บริการทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการดําเนินงาน
ไดเปนอยางดี

(1) มีความรูและวิเคราะห
การจัดระบบงาน มีความรู
รอบตัวดานการเมือง การ
ปกครอง การศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงใน
การพัฒนางานของ
หนวยงานและ
มหาวิทยาลัย
(ลงนาม) ...............................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
…..…../………./……….

ขอ

ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) จัดเก็บขอมูล พัฒนาขอมูล จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน และใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงานตลอดจน
ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปน
ประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

5

ดานอื่น ๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย เชน
(๑) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) ดานการจัดการความรู
(๓) อื่นๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย

ขอตกลงงาน
(2) มีความสามารถในการ
ชี้แนะ ใหคําปรึกษา
เผยแพร ถายทอดความรู
ดานนโยบายและแผน
ดานงบประมาณ ดาน
อัตรากําลัง ดานวิจัย
สถาบัน ดานขอมูล
สารสนเทศ และดานวาง
ผังแมบท รวมทัง้ ระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ ที่
เกี่ยวของ
(3) มีความสามารถในการ
จัดการขอมูล และให
บริการแกผูเกี่ยวของ
(1) เปนไปตามที่หนวยงาน

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
๒. ความรวดเร็วและปฏิบัติงานเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๓ . ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ดํ า ร ง ต น ต า ม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
๔. ภายในระยะเวลา ๕ ป มีการจัดทํา
คู ม ื อ หรื อ การวิ เ คราะห การจั ด ทํ า
บทความวิ ช าการและ/หรื อ งานวิ จั ย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางนอย
๑ เรื่อง หากไมสามารถดําเนินการตาม
ขอตกลงภายใน ๕ ป ใหถือเปน เหตุที่
มหาวิทยาลัยจะเลิกจางตามสัญญาจาง
ทํางานพนักงานประจําในขอ ๗.๕

กําหนด

(ลงนาม) ...............................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
…..…../………./……….

