มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- เจ้ำหน้ำที่วิจัย ระดับชำนำญกำร
- เจ้ำหน้ำที่วิจัย ระดับปฏิบัติกำร

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร
ชื่อสายงาน : วิจัย
ชื่อตาแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่วิจัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วิจัย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ
2. การเผยแพร่ความรู้
3. การแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น
หรือ เพื่อการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับชานาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการวิจยั
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจยั เพื่อการปฏิบตั ิงานหรือ
พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 1

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
1. ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทาการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือองค์ประกอบ ช่วยนักวิจัย
ระดับสูงศึกษา ค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล
และจัดทารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
หรือนาไปพิจารณาหาทางแก้ไขและวางแผนดาเนินงานในด้านต่างๆ
2. ให้บริการวิขาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัตงิ านแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและนิสติ นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ระดับชานาญการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ศึกษา ทดสอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทมี่ ีความยุ่งยากมากเกีย่ วกับเรื่องที่จะทาการ
วิจัย ช่วยนักวิจัยระดับสูง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามแผนงาน จัดทารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อนาไป
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนดาเนินงานในด้านต่างๆ
2. เสนอแนะการวางแผนวิจัย เผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัย จัดทาเอกสารวิชาการคูม่ ือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาระบบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีของงานวิจัย ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
ด้านวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 2

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัย รวมทั้ง
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
นิสิต นักศึกษา ผูร้ ับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
เรือ่ งต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้
อย่างถูกต้อง
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการวิจัย เพื่อให้
2. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการวิจยั
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางการบริหาร การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับชานาญการ
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยระดับปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
หน้า 3

