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เอกสารแนบทา้ยตําแหนง่ที่เปิดรับตามประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2559 

 

ผู้ชํานาญการ/ผู้เช่ียวชาญ ประจําสํานักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้   (อัตราว่าง 1 อัตรา) 
หน้าทีร่ับผิดชอบโดยสรุป 

 เป็นทีมงานหลักของสํานักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ให้บรรลุพันธกิจ ตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด 

และบริหารโครงการที่เก่ียวข้อง 

 รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่ อนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ เ พ่ือพัฒนา

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพ 

 สนับสนุนการสร้างและจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือการทํางานหลักของส่วนงานต่าง ๆ รวมไปถึงร่วม

สนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

คุณสมบัติ 

 อายุ 30 ปีขึ้นไป 

 วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ 

พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 มีความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานด้านสุขภาพหรือสังคมไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในงานที่เก่ียวข้องกับด้าน

วิชาการ ในด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ จับประเด็นเน้ือหาสาระที่หลากหลายเชิงสังคม และ/หรือ ทํางานด้านพัฒนา

นโยบาย 

 หากมีประสบการณ์หรือผลงานในการทํางานวิชาการ การจัดการวิจัย การจัดการความรู้ และการทํางานกับเครือข่าย

วิชาการทั้งในและนอกสถาบันวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 มีความสามารถและประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

 มีความสามารถวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพหรือสังคม 

 มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้

ภาษาอังกฤษได้ดี 

 
 


