
ต ำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับ ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

    -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น 
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ภายใต้การก ากบั แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

    -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบกำรณ์สูงในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบตัิงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุง่ยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตัิงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก 
โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบตัิงาน
เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

     -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบกำรณ์สูงมำกในงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหาในงานท่ียุ่งยำกมำกและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้ำนวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานท่ี
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพือ่ให้งานท่ี
รับผิดชอบส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และปฏิบตัิหน้าที่
อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

  -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงำนทีเ่ชิงพัฒนำระบบหรือ
มำตรฐำนของงำน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
แผนงานโครงการ และแกไ้ขปัญหาในงานท่ีมีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
หรือปรับปรุงผสมผสำนเทคนิคระดับสูงระหว่ำง
สำขำท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบตัิหน้าทีอ่ื่นตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุม ก ำกับหน่วยงำน
ด้ำนวิเคราะห์นโยบายและแผน ทีม่ีขอบเขตเนื้อหำ
ของงำนหลำกหลำยและมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 



๒ 
 

 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑)  ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน 

แผน ประมวลผล พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 

(๒) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบัน
ศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

(๓) ให้บริการด้านต่างๆ เช่น ให ้

ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นกัศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธิภาพ 
และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน  
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบาย  

(๒) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงานท้ังหมด เพื่อให้
การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้
บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 

วิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพรผ่ลงานทางด้านวเิคราะหน์โยบายและแผน 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักการและ
วิธีการของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ารว่มประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ 
และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำขัน้สูงที ่
ยุ่งยำกซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อใหเ้ป็นตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน  

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกบรม  
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ารว่มประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพจิารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกีย่วข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐำนะผู้เชี่ยวชำญด้านวิชา 

วิเคราะห์นโยบายและแผน พัฒนำและประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ วิธีกำร และ
เทคนิคต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำระบบและมำตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยตา่ง ๆ ใน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และเผยแพรผ่ลงานท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหมท่ี่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน วางหลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวธิีการและระเบียบปฏิบตัิ
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบตัิงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอ
ความเห็นเกีย่วกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เปน็ท่ีปรึกษาในโครงการวิจยั
ทางด้านนโยบายและแผน เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน  
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ให ้

การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมปรุ



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

(๕) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 

ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปญัหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผดิชอบ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลตุามเปา้หมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 

ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผล และแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปา้หมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ชมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รบัแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปญัหาตา่งๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจากอาจ 

ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตดิต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสรมิ ควบคุม ก ากบั ดูแล และตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏบิตัิงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลตุามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

- วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 

ของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่ อให้การด า เนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ 

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่ อ ให้ เ กิ ดความร่ วมมื อและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียด 
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมี 
บทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑)   ประสานการท างานภายใน 

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท 

ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า แก่หน่วยงาน 

ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าแก่หน่วยงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน ำเบื้องต้น  
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้
ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ 

ให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  
ถ่ำยทอดควำมรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายในอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 

เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายในอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้  เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ี 

เกี่ ย วกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่ อก่อให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

   (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่
ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิ เคราะห์นโยบายและแผน ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานให้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

     (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ 
 

 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ

ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 

-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ 

      -หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

   และ 

   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

๑. มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง
นั ก วิ เ ค ร าะห์ น โยบายและแผน  ระดั บ
ปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 

  ๓. ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มากแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

     - ค ว าม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทั กษะ  แล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

    -ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอดุมศึกษาก าหนด 

   - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



๖ 
 

 


