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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการสถิติ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวชิ าการ
ทางดานสถิติ เชน การกําหนดมาตรฐานสถิติ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ
เทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทําสถิติ รวมทั้งการดําเนินการสงเสริมวิชาการทางดานสถิติ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถิติที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสถิติ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
การคํานวณคาตาง ๆ ที่จําเปนในการวางแผนจัดทําสถิติ ชวยนักวิชาการสถิติในการวางแผนสุมตัวอยาง
วิเคราะหความคลาดเคลื่อนทางสถิติ วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อ
ปรับปรุงระเบียบวิธีทางสถิติ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานสถิติอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถิติที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานสถิติ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน เตรียมขอสัง่
ชี้แจงการวางแผนสุมตัวอยางและการประเมินผล วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อปรับปรุงการวาง แผนสุม
ตัวอยางใหมปี ระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ติดตามงานสํารวจเพื่อใหดําเนินไปตามระเบียบวิธีทวี่ างไว ใหคําแนะนําแก
หนวยงานตาง ๆ ศึกษา วิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานทางดานสถิติ เปนตน
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานสถิติหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถิติที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งในบางกรณีและ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสถิติ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
กําหนดแผนวิธีการสุมตัวอยาง และสูตรคํานวณประมวลผลสถิติตามแผนการจัดทําสถิตทิ ี่วางไว คนคิดระเบียบ
วิธีการประมาณ และการวางแผนสุมตัวอยาง เพื่อใหคาประมาณมีความถูกตองแนนอนที่สุด แกไขปญหาทาง
สถิติ ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถิติ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรบั ปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถิติที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั นิ อยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานสถิติ โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิติ โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน กําหนดแผนวิธีการสุม ตัวอยาง และสูตรคํานวณประมวลผลสถิติ
ตามแผนการจัดทําสถิติทวี่ างไว คนคิดระเบียบวิธีการประมาณและการวางแผนสุม ตัวอยาง เพือ่ ใหคาประมาณ
มีความถูกตองแนนอนที่สุด แกไขปญหาทางสถิติ ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ศึกษา คนควา
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสถิติ เผยแพรผลงานทางดานวิชาการสถิติทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงาน
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสถิติ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานสถิติ โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่ นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิติสูงมาก โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานสถิติ
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสถิติ
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการสถิติ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถิติ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานรับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการสถิติ 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสถิติที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํ นาญการในงานสถิติโดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกี ารใหมๆมาใช
ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิติสูงมากเปน
พิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยทีก่ อใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิชาการสถิติใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ
วิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านวิชาการสถิติ ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานสถิติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการสถิติ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสถิติเปนตน
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานสถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการสถิติ 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสถิติที่มีข อบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํ างานที่ยุ งยากซับ ซอนมากเป นพิ เ ศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสถิติ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสถิติโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสถิติ ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสถิติ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย
เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถิติ
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสถิติ ศึกษา วิเคราะห หรือ
วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสถิติ และ
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสถิติและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสถิติ ใหการบริการและ
เผยแพร ค วามรู ท างด า นสถิ ติ ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน า ที่ เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับ
งานสถิติทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานสถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 8 แลวจะตอง
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิชาการสถิติแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถิติแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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