
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                      

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงาน 

และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ   
ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ 
นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
    1) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
    2) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    3) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
    4) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    5) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
                   6) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการตรวจ
ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
                   7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) และการ 
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   8) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                   10) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
   11) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขท่ี กจ1046 
  



๒ 
 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)      ชาลี  ส ารองทรัพย์                         (ลงชื่อ)  
                (นายชาลี  ส ารองทรัพย์)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่   1    เมษายน  2562                                    วันที่   1    เมษายน  2562    
 



 
       
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                        
                                                                   

นางวารินทร์ สุขกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ 
     ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลไม่อยู่ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา  
ในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน   
วางแผนการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอด         
ทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ดังนี้ 

         1) กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2) งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    3) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

    5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

    6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    8) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง อ าเภอไทรโยคและ
อ าเภอหนองปรือ 
    9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    10) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1042 

  



๒ 
 

ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 
............................................................................................................................................................... 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ป.เอก     -   
ป.โท      คม. 
            ศษ.ม. 

2553 
2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ป.ตรี      คบ. 2527 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
 
 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
     ............................................................. 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศธจ.กาญจนบุรี   2560 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3   2554 
ครูเชี่ยวชาญ  สพป.กาญจนบุรี เขต 3   2553 
ครูช านาญการพิเศษ  สพป.กาญจนบุรี เขต 3   2547 
อาจารย์ 3 ระดับ 8                                โรงเรียนอนุบาลไทรโยค             2547 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
อาจารย์ 3 ระดับ 7                                โรงเรียนอนุบาลไทรโยค             2546 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
อาจารย์ 3 ระดับ 6                                โรงเรียนอนุบาลไทรโยค             2546 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
อาจารย์ 2 ระดับ 6                                โรงเรียนอนุบาลไทรโยค             2542 
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
อาจารย์ 2 ระดับ 6(5) โรงเรียนบ้านท่าเสา             2539 
   สปจ.กาญจนบุรี  
อาจารย์ 2 ระดับ 5  โรงเรียนบ้านท่าเสา             2539 
   สปจ.กาญจนบุรี 
อาจารย์ 1 ระดับ 4  โรงเรียนบ้านท่าเสา             2536 
   สปจ.กาญจนบุรี 
อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านเขาช้าง             2533 
   สปจ.กาญจนบุรี 
 

 



๓ 
 

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล   
9. ความรู้เรื่องการนิเทศ 
10. ความรู้เรื่องการจัดท าโครงการ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการท างาน 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

 

 



๔ 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)     วารินทร์ สุขกุล                                  (ลงชื่อ)  
                (นางวารินทร์  สขุกุล)                                             (นายโอภาส  ตน้ทอง) 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ    ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
             วันที่   1    เมษายน  2562                                       วันที่    1   เมษายน  2562    
  
 



 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                        
 

 นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล ไม่อยู่  เป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน 
วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ ง หลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทางราชการ  ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

   1) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
   2) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการตรวจ

ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย และแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

   4) งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 

   5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
สังขละบุรี) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   7) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   8) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   9) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1050 
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                  10) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอพนมทวน  และ
อ าเภอห้วยกระเจา 
                  11) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ป.เอก - - 
ป.โท 2550 ม.ศิลปากร 
ป.ตรี 2527 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
     ศึกษานิเทศก์ เลขที่ 57340054106746 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
ศึกษานิเทศก์                                     สปจ.กาญจนบุรี                                                2546 
ศึกษานิเทศก์                                     สพท.กาญจนบุรี เขต3                                         2546 
ศึกษานิเทศก์                                     สพป.ประถมศึกษากายจนบุรี เขต 1                         2555  
ศึกษานิเทศก์                                     ศธจ.กาญจนบุรี                                                 2561 
                  

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
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3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์ 

  
ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)  นิวัฒน์ โชติสวสัดิ์                             (ลงชื่อ)  
            (นายนิวัตน์  โชติสวสัดิ์)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่   1    เมษายน  2562                                    วันที่   1    เมษายน  2562    
 



 
                                                               
   

  
 

      
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ช่ือสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ช่ือวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 

นางเมตตา สุกใส  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน      
ที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ดังนี้ 
                 1) กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์                                                               
   2)  งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   3) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินในลักษณะตัวช้ีวัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้ นที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพื้นที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพอ าเภอ
ไทรโยค) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    6) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    7) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอไทรโยค อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง และ
อ าเภอหนองปรือ 
    8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    9) งานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
ส่วนท่ี 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต / ปริญญาโท  /บริหารการศึกษา 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต / ปริญญาตรี / วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทบริหารการศึกษา 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขที ่กจ1043 
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ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 

ป.เอก -  
ป.โท  2553 มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
ป.ตร ี 2534 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 
 
 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ /ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  
3.3 ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
     
ต าแหน่ง                                                     สังกัด                                             พ.ศ. 
อาจารย์1 ระดบั3โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย          สปอ.ทองผาภูมิ                                     2536 
อาจารย์1ระดับ3 โรงเรียนวัดรางหวาย          สปอ.พนมทวน              2537 
อาจารย์1ระดับ3โรงเรียนหนองขาวโกวิทพทิยาคม     สศจ.กาญจนบุร ี       2538 
อาจารย์1ระดับ4โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์          สศจ.กาญจนบรุ ี       2541 
อาจารย์1ระดับ5โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์          สศจ.กาญจนบรุ ี       2543 
อาจารย์2ระดับ6โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์          สพท.กจ.2       2547 
ครู คศ.2โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์          สพท.กจ.2       2547 
ครูช านาญการ คศ.2 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์       สพท.กจ.2       2549 
ครูช านาญการ คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน              สพป.กจ.2       2554 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3                      สพป.กจ.4       2554 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3                      สพป.กจ.2       2557 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3                      ศธจ.กาญจนบุร ี       2560 
      

ส่วนท่ี 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้                                        
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      



๓ 
 

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมลู       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรปุรายงาน                       
7. ทักษะการบรหิารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสมัพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบรหิารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ        
2. การบริการที่ด ี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห ์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสือ่สารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนท่ี 5 การลงนาม 
 

       (ลงช่ือ)  นางเมตตา สุขใส                                     (ลงช่ือ)  
                (นางเมตตา สุกใส)                                              (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
       วันที่   1    เมษายน  2562                                    วันที่   1    เมษายน  2562    
 

 



 
 
  

                                                               
   
  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                               
    

นายชัยวัตร  ทองบ่อ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบั ติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ดังนี้ 
    1) กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
    2) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    3) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบาย และแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
    4) งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
    5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
    6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ภายในสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
    7) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    8) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ 1045 

  



๒ 
 

                   10) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอทองผาภูมิ 
                   11) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ปริญญาโท  
ครศุาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ    

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ปริญญาตรี  
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

2541 สถาบันราชภัฏนครปฐม 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
      ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
      

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง พ.ศ. 

1 พ.ย. 45 อาจารย์  ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ อ.ทองผาภูมิ  
สปอ.ทองผาภูมิ  สปจ.กาญจนบุรี เลขที่ประจ าต าแหน่ง 5195 

2545 
 

1 ต.ค. 46 อาจารย์  ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ อ.ทองผาภูมิ  
สพท.กาญจนบุรี เขต 3 

2546 

24 ธ.ค. 47 คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ อ.ทองผาภูมิ  
สพท.กาญจนบุรี เขต 3 

2547 

16 ธ.ค. 51 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ไทรโยค  
สพท.กาญจนบุรี เขต 3 เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 2975 

2551 

24 ธ.ค. 53 คร ูคศ.2 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ไทรโยค  
สพป. กาญจนบุรี เขต 3 

2553 

9 ก.ย. 54 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ช านาญการ)  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เลขที่ประจ าต าแหน่ง 60 

2554 

31 มี.ค. 58 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ช านาญการพิเศษ)  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เลขที่ประจ าต าแหน่ง 60 

2558 

1 มิ.ย. 2560 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
เลขที่ประจ าต าแหน่ง กจ 1045 

2560 

 



๓ 
 

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักทีจ่ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม  

 
 
 
  



๔ 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
พ.ศ. 2559   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทศึกษานิเทศก์  จากคุรุสภา 
 
ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)    ชัยวัตร ทองบ่อ                                   (ลงชื่อ)  
                (นายชัยวัตร  ทองบ่อ)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่    1   เมษายน  2562    
 
 



 
  
                                                               

   
  

 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                  
 

นางสาวถวิล หวังกุ่ม  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน      
ที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ดังนี้ 
   1) หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   2) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
   3) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
                  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
บ่อพลอย) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆของกระทรวงศึกษาธิการ  
                   9) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอทองผาภูมิ 
                  10) งานวิชาการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขท่ี กจ1051 
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ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ป.โท (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   2543 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ป.ตรี (ศศ.บ.)วิชาเอกภาษาอังกฤษ   2536 จากมหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ 
 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
      57309004330047 
3.3 ประวัติการรับราชการ 
    3.3.1  เริ่มรับราชการในต าแหน่ง     อาจารย์  1  ระดับ  3  เมื่อวันที่    2   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2546 
    3.3.2  เคยด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ ที่ส าคัญ   ดังนี้ 
 
 

 
วัน  เดือน   ปี 

 
ต าแหน่ง / วิทยฐานะ 

รับเงินเดือน 
ระดับ/อันดับ ขั้น ( บาท ) 

2 มกราคม  2546 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 3 70,40 
1  ตุลาคม   2546 อาจารย์ 1โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 4 7,380 
1  เมษายน  2547 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 7,580 
1 ตุลาคม 2547 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 9,090 
1 เมษายน 2548 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 9,320 
1 ตุลาคม  2548 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 9,850 
ปรับตามมิติครม. ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 10,350 
1 เมษายน 2549 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ.1 10,630 
1 ตุลาคม  2549 ครโูรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 11,200 
1 เมษายน  2550 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 11,470 
1 ตุลาคม  2550 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 12,040 
ปรับตามมิติครม. ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 12,530 
1 เมษายน 2551 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 12,880 
1 ตุลาคม 2551 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 13,610 
1 เมษายน 2552 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ. 1 13,960 
1 ตุลาคม 2552 ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ.1 14,690 
21 ธันวาคม 2552 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.1 14,690 
11 พฤศจิกายน 
2552 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 15,410 

1 เมษายน 2553 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 15,840 
1 ตุลาคม 2553 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 16,720 
1 มีนาคม 2554 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 18,060 
1 เมษายน 2554 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 19,460 
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วัน  เดือน   ปี ต าแหน่ง / วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น ( บาท ) 
1 ตุลาคม 2554 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 20,470 
1 เมษายน 2555 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 20,960 
1 ตุลาคม 2555 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 21,950 
1 เมษายน 2555 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 22,460 
1 ตุลาคม 2555 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 23,450 
1 เมษายน 2556 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 24,440 
1 ตุลาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 25,450 
1 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คศ.2 25,930 
1 ตุลาคม 2558 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 31250 
1 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 31870 
1 ตุลาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 33140 
1 เมษายน 2559 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 33800 
1 ตุลาคม 2560 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 35120 
1 เมษายน 2560 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 35800 
1 ตุลาคม 2561 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 37200 
1 เมษายน 2561 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คศ.3 37900 

  
3.4  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่  21  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2552 
ส่วนที่ 4  ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลประกาศเกียรติคุณ/ใบรับรองทางคุณวุฒิวิชาชีพ 

รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ 
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ด้านการนิเทศเป็น
วิธีปฏิบัติที่ดี   

ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัดที่ 4  ปี พ.ศ.2554 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ศึกษานิเทศก์ดีเด่น สาขาการนิเทศ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เหรียญทอง ปี พ.ศ. 2555 
ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัดที่ 4 

สพป.นครปฐม เขต 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS)
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

OBEC AWARDS  ระดับชาติ 
เหรียญเงิน ปีพ.ศ. 2557 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลทรงคณุค่า(OBEC AWARDS) 
ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ      

OBEC AWARDS ระดับชาติ 
เหรียญทอง ปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

MOE Awards ด้านการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

ดีเด่น  ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ 

หนึ่งแสนครูดี ประเภทศึกษานิเทศก์ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 



๔ 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 
       (ลงชื่อ)         ถวิล หวังกุ่ม                           (ลงชื่อ)  
                (นางสาวถวิล  หวังกุ่ม)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่   1    เมษายน  2562                                    วันที่   1   เมษายน  2562   
 

         



 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                        
   

นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มี

ลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า และมี
หน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
    1) กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    2) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
    3) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    5)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
ห้วยกระเจา) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    6) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
                   9) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอสังขละบุรี 
 และอ าเภอพนมทวน 
                   10) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
 
 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขท่ี กจ1054 
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ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชือ่สถานศึกษา 

ป.เอก - - 
ปริญญาโท 
คุรศุาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา    

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2544 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
      ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารและใบประกอบวิชาชีพครู 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง พ.ศ. 

1  ก.ย. 2551 ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านหินตั้ง  อ.สังขละบุรี  สพท.กจ.เขต 3 2551 
1  ก.ย. 2553 ครู  คศ.1 โรงเรียนบ้านหินตั้ง  อ.สังขละบุรี  สพท.กจ.เขต 3 2553 
2  ก.ย. 2557 ครู  คศ.2 โรงเรียนบ้านแก่งจอ  อ.ไทรโยค  สพท.กจ.เขต 3 2557 
5  มิ.ย. 2560 ปฏิบัติราชการต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  
2560 

11  เม.ย. 2562 ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2562 
   

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      
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ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

พ.ศ.  2556 ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   เป็นที่ประจักษ์ 
พ.ศ.  2556 รางวัล 1  แสนครูดีเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสภา 
ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 
    (ลงชื่อ)                                                        (ลงชื่อ) 
           (นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช)                                    (นายโอภาส  ตน้ทอง) 
  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                          ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่   1    เมษายน  2562    

 



 
 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                               
    

นางสาวสัทธา สืบดา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับ  
ผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ดังนี้ 
    1) กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
    2) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    3) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบาย และแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
    4) งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
    5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
    6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    7) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    8) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1049 
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                   10) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย และอ าเภอทองผาภูมิ 
                   11) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ปริญญาโท  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ    

2545 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)   
วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 
(โครงการคุรุทายาท) 

2540 สถาบันราชภัฏนครปฐม 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
      ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  และใบประกอบวิชาชีพครู 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
      

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง พ.ศ. 

29 ก.ค. 2540 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดเขารักษ์  สปอ.ห้วยกระเจา 
สปจ.กาญจนบุรี 

2540 
 

18 พ.ค. 2543 อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ 2543 
19 ก.ย. 2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดเขารักษ์  สปอ.ห้วยกระเจา 

สปจ.กาญจนบุรี 
2543 

 
9 มี.ค. 2548 คร ูคศ.1 โรงเรียนวัดเขารักษ์  สพท.กาญจนบุรี เขต 2 2548 
31 ต.ค. 2551 คร ูคศ.2 โรงเรียนวัดเขารักษ์  สพท.กาญจนบุรี เขต 2 2551 
10 มิ.ย. 2552 ศึกษานิเทศก์  สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 2552 
22 ส.ค. 2557 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2557 
1 ต.ค. 2559 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2559 
1 มิ.ย. 2560 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2560 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม  
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สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
พ.ศ. 2546   ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards)  สาขาศิลปศึกษา  ระดับประเทศ   
พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทศึกษานิเทศก์  จากคุรุสภา 
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลระดับประเทศ “ศึกษานิเทศก์ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                     ประสบผลส าเร็จ ปี พ.ศ. 2558 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด”  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประเทศ 
พ.ศ. 2559 การน าเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) ด้านบริหารจัดการศึกษา 

“นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” 
งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2559  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)       สัทธา สืบดา                                     (ลงชื่อ)  
                (นางสาวสัทธา  สืบดา)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่  1     เมษายน  2562    
 
 



 
 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                           
  

นางพูลทรัพย์ หินอ่อน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า 
และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
   1) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
   2) งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   3) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด                                                              
   4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
หนองปรือ) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   6) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   7) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอหนองปรือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอท่าม่วง 
และอ าเภอไทรโยค 
   8) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   9) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

วิจัยและการประเมินผลการศึกษา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1055 
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ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
วิจัยและการประเมินผลการศึกษา 

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต   (ศษ.บ) 
เอก ประวัติศาสตร์   โท ภูมิศาสตร์ 

2527 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
              ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  และใบประกอบวิชาชีพครู 
 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
   

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง พ.ศ. 

11 ก.ค. 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านน้ ามุด  สปอ.ศรีสวัสดิ์ สปจ.กาญจนบุรี 2532 
1 ต.ค. 2539 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหนองขุย  สปอ.พนมทวน  สปจ.กาญจนบุรี 2539 
1 พ.ค. 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรสีุขาราม  สปอ.ท่าม่วง  สปจ.กาญจนบุรี 2546 
1 ต.ค. 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรสีุขาราม  สพท.กาญจนบุรี เขต 1 2546 
31 มี.ค. 2549 ครชู านาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม  สพท.กาญจนบุรี เขต 1 2549 
15 มิ.ย. 2549 ครชู านาญการ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด  สพท.กาญจนบุรี เขต 2 2549 
18 ธ.ค. 2551 ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด  สพท.กาญจนบุรี เขต 2 2551 
4 มิ.ย. 2553 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2553 
17 พ.ย. 2560 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2560 

   

 

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 



๓ 
 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
      1. พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน + 6 (ประเทศออสเตรเลีย) 
      2. พ.ศ. 2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทศึกษานิเทศก์  จากคุรุสภา 
 3. พ.ศ. 2562 รับรางวัลเชิดชเูกียรติ ศึกษานิเทศก์ที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านประเมินผลและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2562 
 
ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)     พูลทรัพย์ หินอ่อน                              (ลงชื่อ)  
                (นางพูลทรัพย์  หินอ่อน)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
            วันที่   1    เมษายน  2562                                    วันที่   1    เมษายน  2562  



 
 
  
                                                               

   
  

 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค (๑) 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                           
   

นางพิชญาภัค อารีรอบ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการ 
               ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า 
และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
   1) กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
   2) งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   3) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพอ าเภอ
ท่ามะกา) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    5) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    6) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    7. รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอท่ามะกา อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
    8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆของกระทรวงศึกษาธิการ 
    9.) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย         
            
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1052 

  



๒ 
 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
  

       (ลงชื่อ)   พิชญาภัค  อารีรอบ                        (ลงชื่อ)  
                (พิชญาภัค อารีรอบ)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
       ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่   1    เมษายน  2562                                วันที่   1    เมษายน  2562    
 



 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                        
  

นางรุ่งอรุณ หัสชู  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ดังนี้ 
   1) กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2) งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
เลาขวัญ) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   6) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                  8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆของกระทรวงศึกษาธิการ  
                  9) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอพนมทวน และ
อ าเภอห้วยกระเจา 
                  10) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย     

 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขท่ี กจ1048 
  



๒ 
 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)     รุ่งอรุณ หัสชู                                  (ลงชื่อ)  
                (นางรุ่งอรุญ  หัสชู)                                           (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่    1   เมษายน  2562    
 
 



 
  
                                                               
   

  
 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                              
   

นางสาลินี อุดมผล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
 ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงาน  วางแผนการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้ง
นโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
   1) กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   2) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
   3) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ อ าเภอ
พนมทวน) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆของกระทรวงศึกษาธิการ  
                  9) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอสังขละบุรีและ
อ าเภอห้วยกระเจา 
                  10) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1053 

  



๒ 
 

ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาโท  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ    

2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
วิชาเอก การประถมศึกษา 
(โครงการคุรุทายาท) 

2540 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
     ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  และใบประกอบวิชาชีพครู 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
      

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง พ.ศ. 

6 มิ.ย. 2538 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  สปก.หนองปรือ 
สปจ.กาญจนบุรี 

2538 
 

1 มิ.ย. 2541-                  
31 ต.ค.2543 

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเอกหลักสูตรและการนิเทศ                    
ม.ศิลปากร 

พ.ศ.2541-พ.ศ.2543 

1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  อ.ท่าม่วง 
สพท..กาญจนบุรี เขต 1 

2547 
 

24 ธ.ค. 2547 คร ูคศ.2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  อ.ท่าม่วง 
สพท..กาญจนบุรี เขต 1 

2547 

1 พ.ย. 2550 
 

ครชู านาญการ  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  อ.ท่าม่วง 
สพท..กาญจนบุรี เขต 1 

2550 

พ.ศ.2554-พ.ศ.2558 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขา
วิชาเอกหลักสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร 

พ.ศ.2554-พ.ศ.2558 

5 มิ.ย. 2560 ครูช านาญการ ปฎิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

2560 

16 พ.ค. 2562 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2562 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                         
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

         สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม  
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สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
1.ครูสอนดี 

 2.ครูแสนดี 
 3.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หอศิลป์เอมเจริญเป็นฐานการเรียนรู้  จังหวัดกาญจนบุรี 
   ได้รับทุนวิจัยจาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
คุณลักษณะด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับทุนวิจัยจาก  ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ 
 5.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 
 6.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  
กิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
 7.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค ด้านบูรณาการ  ปีการศึกษา 2558 

8.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค  กิจกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 
2559 
 9.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS  เหรียญทอง ระดับชาติ  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 
 10.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS  เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  กิจกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2557 
 11.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS  เหรียญทอง ระดับชาติ  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  ด้านบูรณา
การ  ปีการศึกษา 2558 

12.รางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS  เหรียญทอง ระดับชาติ  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กิจกรรม
นักเรียน  ปีการศึกษา 2559 

13.ประสบการณ์การเป็นวิทยากรเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.Active Learning 2.การพัฒนาหลักสูตร 3.Stem 
Education 4.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 5.การจัดการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  6.PLC 7.การวิจัยใน                
ชั้นเรียน  8.การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านวิทยาการค านวณด้วย coding  9.การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ส่วนที่ 5 การลงนาม 
 
       (ลงชื่อ)     สาลินี อุดมผล                           (ลงชื่อ) 
                (นางสาลินี  อุดมผล)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่    1   เมษายน  2562  
 



 
 
  
                                                               

   
  

 

      
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ชื่อสายงาน     นิเทศการศึกษา 
ชื่อวิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป                                                                                                                                                                                                               
   

นางสาวศศิพิมพ์  แพทย์วงษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า 
และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบายของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
   1) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2) งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษและพ้ืนที่
ชายแดน การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพอ าเภอ
ท่าม่วง) และการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   7) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
   8) รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภอท่าม่วง อ าเภอหนองปรือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
และอ าเภอไทรโยค 
   9) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   10) งานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขท่ี กจ1044 
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ส่วนที่ 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
3.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 
               ............................................................................................................................. .................................. 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ป.เอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2558 มหาวิทยาลัยอดัมสัน ฟิลิปปินส์ 

ป.โท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

ป.โท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ป.ตรี  ครุศาสตรบัณฑิต     
        สาขาวิชาศิลปศึกษา 

2532 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 

 
3.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
      

รหัสประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ - นามสกุล ประเภทวิชาชีพ 
ทางการศึกษา 

เลขที่ใบอนุญาต วันออก
ใบอนุญาต 

วันหมดอายุ
ใบอนุญาต 

3719900226079 นางสาวศศิพิมพ์     
         แพทย์วงษ์ 

คร ู 63409000008705 21-01-2563 20-01-2563 
ผู้บริหารสถานศึกษา 58120060067536 28-08-2558 27-08-2563 
ผู้บริหารการศึกษา 61134750002632 05-04-2561 04-04-2566 

ศึกษานิเทศก์ 58240060002107 25/05/2558 24/05/2563 
 
3.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน (ดูจาก ก.พ.7) 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                       พ.ศ. 
ศึกษานิเทศก์                          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                                 2560  ถึงปัจจุบัน 
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ศึกษานิเทศก์                          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา                           2555 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
ศึกษานิเทศก์                          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา                             2554 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2    
คร ู                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          2552 
                   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
คร ู                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          2548 
                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  

ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนที่นิเทศ   
การวิเคราะห์ผู้รับการนิเทศและผู้เรียนรายบุคคล   
สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ   
การน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
เนื้อหาสาระวิชาที่นิเทศ   
เทคนิคการนิเทศแนวใหม่   
การสร้างนวัตกรรมการศึกษา  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ความสามารถ 

การเป็นผู้อ านวยการทางวิชาการ    
สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ    
เป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการแก่โรงเรียนได้   
สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
วินิจฉัยเด็กนักเรียนได้   
ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้  
ร่วมพัฒนางานด้านวิชาการ ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางวิชาการได้   
ใช้เทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษาได้ตามความเหมาะสม  ประสานงานกับผู้อ่ืนได้  
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้รับการนิเทศโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสามารถสรร
หาวิทยากรเพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้รับการนิเทศได้เหมาะสม                           

5. ความรู้เรื่องระบบการจัดองค์กร                                      
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                            
7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                   
8. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล                                      

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
3. ทักษะการค านวณ       
4. ทักษะการจัดการข้อมูล       
5. ทักษะการประสานงาน                                               
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                       
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7. ทักษะการบริหารโครงการ   
8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 
9. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
10. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 
11. ทักษะในการเสริมก าลังใจ 
12. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
13. ทักษะด้านเทคนิกวิธี 
14. ทักษะด้านการประเมินผล 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
2. การบริการที่ดี        
3. พัฒนาตนเอง     
4. การท างานเป็นทีม   

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
2. การสื่อสารและการจูงใจ   

มีคุณสมบัติการเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง 
     มีภาวะผู้น า  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาวิชาการ  ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ   
     มีความเป็นกัลยาณมิตร   
     มีความเชื่อว่าบุคคลสามารถพัฒนาได้   
     มีความเชื่อมั่นในตนเอง   
     มีความคิดสร้างสรรค์   
     มีความรับผิดชอบท างานจนส าเร็จ และ เป็นนักวิจัย  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์  

ส่วนที ่5 การลงนาม 

       (ลงชื่อ)                                (ลงชื่อ)  
                (นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
       ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่  1    เมษายน  2562                                    วันที่  1   เมษายน  2562    
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          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

       แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

 

ต าแหน่งเลขท่ี กจ1047  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ศึกษานิเทศก ์
ชื่อสายงาน       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน และสถานศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันต่างๆ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การพัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข้งในการบริหารงานวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตที่มีลักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจ า และมีหน้าที่รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้ง
นโยบายของทางราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ
การศึกษา ร้อยละ 20 
ระดับ 2  มีข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ
การศึกษา ร้อยละ 40 
ระดับ 3 มีข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ
การศึกษา ร้อยละ 60 
ระดับ 4  มีข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ
การศึกษา ร้อยละ 80 
ระดับ 5 มีข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
การศึกษา ครบ 100 % 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการเรียนการ
สอนของครูบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 
ระดับ 2 ครูสังกัด สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)  
ระดับ 3 ครูทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media)  
ระดับ 4 ครทูุกสังกัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)  
ระดับ 5 ครูทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
media) 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – Facebook Group : TFEKpeo 
(https://www.facebook.com/groups/260842388134606/) 

3 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัย
หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าผลงานวิจัยหลักสูตร แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 1 เรื่อง 
ระดับ 2  มีเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ระดับ 3 มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้  
ระดับ 4  มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ระดับ 5 รายงานผลการวิจัยต่อฝ่ายบริหาร 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – ผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ประจ าปี 
2562  

4 งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนก าหนดวิธีการ
พัฒนาและจัดท าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้เป็น

https://www.facebook.com/groups/260842388134606/
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
แนวทางในการวัดผลระดับต่างๆ  
ระดับ 2  มีกรอบวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดผลระดับต่างๆ เสนอ
ผ่านความเห็นชอบของผ่ายบริหาร 
ระดับ 3 มีร่างวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดผลระดับต่างๆ 
ระดับ 4  มีวิธีการพัฒนาและจัดท าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวัดผลระดับต่างๆ 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงาน ต่อฝ่ายบริหาร 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2562  

5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค  เพ่ือ
ระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึง
ทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา หรือมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้บรรลุ 
เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วมใน
การจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วนร่วมใน
การติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงานว่าเกิดผล
ส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครู และ
ผู้เรียนในทุกหน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ และทุก
ประเภท 

ร้อยละของผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร 
การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียน 
ระดับ 2 มีผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน ที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับ 3 มีผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน  
ระดับ 4  มีผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกระดับ  
ระดับ 5 มีผลของการศึกษานโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในทุกหน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลของการศึกษา
นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหาร
จัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนใน
ทุกหน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 

2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษา
ของชาติ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา 

ร้อยละของการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหาร
การจัดการศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีกรอบการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหาร
การจัดการศึกษา 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
ระดับ 2 มีผลศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ 
ระดับ 3 มีผลศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหารการ
จัดการศึกษา 
ระดับ 4 มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหาร
การจดัการศึกษา 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษาของ
ชาติ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ ระบบบริหารการจัดการศึกษา  

3 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ 
วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีกรอบการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งาน
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ 
ระดับ 2 มีผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับงาน
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
ระดับ 3 มีผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ 
วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
ระดับ 4 มีรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งาน
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานแหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  

4 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา ระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ 

ร้อยละของการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน 
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีกรอบการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน 
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
ระดับ 2 มีผลการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ระดับ 3 มีผลการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน 
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
ระดับ 4 มีรายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับห้องเรียน 
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลการศึกษา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนระดับห้องเรียน สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ  

5 ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีกรอบการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ 
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
ระดับ 2 มีผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ 3 มีผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
ระดับ 4 มีรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจน้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   แบบรายงานการนิเทศ  

2 ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล 

ร้อยละของความร่วมมือของหน่วยงานในการ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 หน่วยงานให้การตอบรับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2 หน่วยงานให้การตอบรับ ร้อยละ 40 
ระดับ 3 หน่วยงานให้การตอบรับ ร้อยละ 60 
ระดับ 4 หน่วยงานให้การตอบรับ ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานให้การตอบรับอย่างดียิ่ง 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม / ผล
การตอบรับทาง Smart office จังหวัดกาญจนบุร ี
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4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการด าเนินงานวิชาการ ระบบบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการด าเนนิงานวิชาการ 
ระบบบริหารและการจดัการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
(Best Practice) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 
2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
ระบบบริหารการจัดการศึกษา 

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ระบบบริหารการจัด
การศกึษา 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ระดับการศึกษา  

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
         - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ใบอนุญาต : 58309001436641 
 - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เลขที่ใบอนุญาต : 58240070003050 

4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                            2561 
         ศธจ.กาญจนบุรี 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2553 
   สพป.กจ.3    
ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2549 
         สพป.กจ.3 
 
 
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 3  

 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ 3 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับท่ีต้องการ 3 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 3 
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สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การบริการที่ดี      ระดับท่ีต้องการ 3 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับท่ีต้องการ 3 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับท่ีต้องการ 3 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับท่ีต้องการ 3 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง   ระดับท่ีต้องการ 3 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน     ระดับท่ีต้องการ 3  
4. การสืบเสาะหาข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 3 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน     ระดับท่ีต้องการ 3 
6. การมองภาพองค์รวม     ระดับท่ีต้องการ 3 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   ระดับท่ีต้องการ 3  

 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

(ลงชื่อ)           วราภรณ์ เนาวราช                         (ลงชื่อ)  
                (นางวราภรณ์  เนาวราช)                             (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                 ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                  วันที่    1   เมษายน  2562                       วันที่    1   เมษายน  2562    


