มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรสถิติ
ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรสถิติ
- นักวิชำกำรสถิติ
ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรสถิติ
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรสถิติ
- นักวิชำกำรสถิติ
ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรสถิติ
ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนทำงวิชำกำรสถิติ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรใช้วิชำกำรทำงด้ำนสถิติ กำรกำหนดมำตรฐำนสถิติ กำหนดระเบียบ
วิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ และเทคนิคกำรปฏิบัติกำรทำงสถิติ กำรวำงแผนจัดทำสถิติ รวมทั้งกำรดำเนินกำรส่งเสริมวิชำกำรทำงด้ำนสถิติ และปฏิบัติหน้ำที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ความสามารถทางวิชาการใน
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
การทางาน
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการ
วิชาการสถิติ
วิชาการสถิติ
สถิติภายใต้การกากับ แนะนา - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
มอบหมาย
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
หรือ
มอบหมาย หรือ
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ระดับเชี่ยวชาญ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
วิชาการสถิติ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการสถิติ
และนามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสาเร็จ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน
วิชาการสถิติ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงมาก
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความ
คิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตลอดจนเสนอแนะและประเมิน ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
ผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
มากหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนา
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
ระดับสูงระหว่าง สาขาที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ และความชานาญงาน
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
และ
สถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
สูงมากในงานด้านวิชาการสถิติ
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
มอบหมาย
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
และ
รับผิดชอบในการควบคุมกากับ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
หน่วยงานด้านวิชาการสถิติที่มี
มอบหมาย
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลาก
หลาย และมีขั้นตอนการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับ
ผิดชอบ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. จัดเตรียมรูปแบบข้อคาถาม
1. ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ จัดทา
๑. ปฏิบัติการด้านวิชาการสถิติขั้นสูง
๑. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบประมวลผล คานิยาม
คานิยาม กาหนดรูปแบบข้อถาม
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบ
ด้านวิชาการสถิติ พัฒนาและ
พิเศษด้านวิชาการสถิติ พัฒนา
ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ
แบบประมวลผลในงานด้านสถิติที่มี
การปฏิบัติงานวิชาการสถิติ เพื่อให้
ประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถ
และประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์
วิเคราะห์โครงการสถิติของ
ความยุ่งยากซับซ้อน และต้องประยุกต์
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
วิธีการเทคนิคต่างๆ เสนอแนะ
หน่วยสถิติอันเป็นงานสถิติ
ใช้ความรู้อย่างมาก เพื่อให้การ
และการพัฒนาระบบงานด้านสถิติ
วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อ
รูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงาน
ขั้นแรก เพื่อให้การวางแผน
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
ด้านวิชาการสถิติที่เหมาะสมและ
งานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็น
มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
อย่างเรียบร้อย
เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน
2. คานวณค่าต่างๆ ที่จาเป็นใน 2. กาหนดแผนวิธีการสุ่มตัวอย่าง และ 2. ศึกษา ค้นคว้า สังเคราะห์ หรือวิจัย 2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
การวางแผนจัดทาสถิติ ร่วม
สูตรคานวณประมวลผลสถิติตามแผน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิจัยต่างๆในงานด้านวิชาการ
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้าน
วางแผนการสุ่มตัวอย่างและ
การจัดทาสถิติที่วางไว้ ค้นคิดระเบียบ
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
สถิติ และเผยแพร่ผลงานทีก่ ่อให้
วิชาการสถิติ ให้เป็นไปตาม
สูตรคานวณ ประมวลผลสถิติ
วิธีการประมาณและการวางแผนสุ่ม
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการ
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ
ตามแผนการจัดทาสถิติที่วางไว้
ตัวอย่าง เพื่อให้ค่าประมาณมีความ
ทางด้านวิชาการสถิติ เพื่อก่อให้เกิด
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ งานสถิติ
เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปล
ถูกต้องแน่นอนที่สุด
การพัฒนางานวิชาการเทคนิควิธีการ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ของหน่วยงาน
ความ จัดทาแผนภูมิ/แผนภาพ
กาหนดแนวทางพัฒนาระบบและ
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนด
ทางสถิติ เพื่อประเมินคุณภาพ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
วิธีการและระเบียบปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพื่อหา
ทางด้าน สถิตเิ พื่อพัฒนาระบบ
และเพื่อปรับปรุงระเบียบวิธี
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน
หรือมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ทางสถิติให้มีประสิทธิภาพ
ด้านวิชาการสถิติ
สถิติเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
สูงขึ้น ติดตามงานสารวจเพื่อให้
ปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่
ดาเนินไปตามระเบียบวิธีที่วางไว้
มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง มากทางด้านสถิติ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านสถิติและด้านที่เกีย่ วข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน
หน้า 3

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ
3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล
เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาใน
ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน รวมทัง้
ระดับรองลงมาแก่นักศึกษาที่มา
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสรุป
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
รายงานทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ทางสถิติที่ถูกต้องแม่นยา สามารนา
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ไปใช้ประโยชน์ได้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทาง
ด้านสถิติ เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 3. เป็นผูค้ ิดริเริ่มและวางแผน
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูค้ วาม
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ดาเนินการวิจัยต่างๆ และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธกี าร
ความรู้ทางด้านสถิติ ตอบปัญหา
เผยแพร่ผลงานที่ก่อนให้เกิด
ของงานในด้านวิชาการสถิติ ให้
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
ในหน้าทีเ่ พื่อให้สามารถปฏิบัติ
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ งานวิชาการ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
งาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิ
สถิติ เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ปฏิบัติทางด้านวิชาการสถิติ
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
หรือ เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
วิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือ
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
งานด้านสถิติทั้งในประเทศและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการสถิติหรือเพื่อเสนอ
วิชาการประกอบการพิจารณา
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
และแนวทางการแก้ไขปัญหาทีม่ ี
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะพิเศษเฉพาะด้านทีม่ ี
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการสถิติและด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่
สาคัญทางด้านวิชาการสถิติ
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ
หน้า 4
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
4. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
วิชาการสถิติ จัดทาเอกสารวิชาการ
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้อง
ความรู้ทางด้านวิชาการสถิติใน
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
นโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
สถิติ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแลและ
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
เพื่อให้คาปรึกษา และให้ข้อเสนอ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
กากับ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ
แนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
วิชาการสถิติให้กับหน่วยงานต่างๆ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการ
แก้ไข ติดตามประเมินผลและ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ งต่างๆ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ทางด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการสถิติ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาล ในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจา ปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิชาการสถิติ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้า 5
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับชานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการสถิติ ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
แผนงานหรือโครงการของ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตามแผนงานหรือโครงการของ
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
การดาเนินงานบรรลุตาม
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
บูรณาการแผนงาน โครงการ
กาหนด
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
อุดมศึกษา
หน้า 6
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือ ความร่วมมือในการดาเนิน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทาง
ด้านวิชาการสถิติ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
1. ประสานการทางานโครงการ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้น
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการสถิติ
ความรู้ทางด้านวิชาการสถิติทยี่ ุ่งยาก
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
วิชาการสถิตใิ ห้บุคคลหรือหน่วย
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
งานสามารถดาเนินงานได้ลลุ ่วง
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน
และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
ที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ประกอบการตัดสินใจและ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
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หรือโครงการทางด้านสถิติ
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานโครงการ
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษทางด้านวิชาการสถิติ
ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้ ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ ๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
บริการข้อมูลทางวิชาการ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
ด้านสถิติ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับด้านวิชาการสถิติ
ด้านวิชาการสถิติที่ซับซ้อน เพือ่ ก่อ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ภารกิจขององค์กร
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ภายในอกหน่วยงาน นักศึกษา
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ตลอดจนผูร้ ับบริการ ได้ทราบ
ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ประโยชน์ สอดคล้อง และ
องค์กร
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ
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๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการสถิติ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัตกิ าร
หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
และ
ต่ากว่านี้ ทางด้านสถิติ หรือ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสถิติ
คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
ระดับปฏิบัติการ
เกี่ยวข้อง
- วุฒปิ ริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสถิติ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสถิติ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ย
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่
กว่า 4 ปี
น้อยกว่า 3 ปี

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักวิชาการสถิติ
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสถิติ
ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
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