มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิเครำะห์นโยบำยและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะเพื่อประกอบ
4. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
กำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร
5. การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
๒. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกร
6. การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. กำรจัดหำและจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายแผน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้าทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
งานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
มอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทีม่ ีขอบเขต
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงาน

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ทางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสม
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
กับสถานการณ์ ตลอดจนกากับตรวจสอบ
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
วิเคราะห์นโยบายแผน
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้า 2

ระดับเชี่ยวชาญ
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านวิเคราะห์นโยบายแผน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ตลอดจน กากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
1. ปฏิบัติการด้านงานวิเคราะห์นโยบายและ
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
แผนขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

2. จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล ๒. จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
การดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงานทั้งหมด
เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการกาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หรือเพื่อ
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน้า 3

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน
2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ใน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่มีประโยชน์ต่องานวิเคราะห์
นโยบายและแผน วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มคี วามยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านนโยบายและ
แผน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านนโยบายและแผน
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ วิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทา
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รองลงมาและแก่นิสติ นักศึกษา ที่มาฝึก
เอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่ วกับงานในความ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิเคราะห์
ปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
รับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้าน
นโยบายและแผน ให้คาปรึกษา แนะนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อพัฒนางาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับเชี่ยวชาญ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้

ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัดวางแผนหรือ
2. ร่วมวางแผนการทางาน โดยเชือ่ มโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ านติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับทราบข้อมูล ความรูต้ า่ งๆ ที่เป็น
ประโยชน์

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสติ นักศึกษา
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยุ่งยาก
และแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตนักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษา
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
หน่วยงานรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
2. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ซับซ้อน เพื่อ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ี่สอดคล้อง
3. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนให้บคุ คลหรือ
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรือ
วิจัยสังคมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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