
                                    
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ประเภท//ระดับ  วิชาการ/ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้าน
วิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีต้องตดัสินใจหรือแก้ปญัหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 
 
 
 
 
 
 

ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

ต าแหน่งเลขที ่กจ1032 



ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
2. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้ง การยุบ

รวมสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน
และคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นไปตาม
นโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและ
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือแนะแนว
ทางการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์และระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิตัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
 

5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นไปตาม
นโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นไปตาม
นโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

7 จัดระบบการประสาน สนับสนุนช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติทางการศึกษาใน
จังหวัด 

ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัด 

8 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นไปตาม
นโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

9 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

10 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ 
เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพ้ืนที่ 

ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับกลุ่มและพ้ืนที่ 

12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน



หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ในการท างานร่วมกัน 
                                                                                                      
              
 2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา และของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนการมอบหมายงาน การ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงาน
และโครงการ เป็นไปตามกรอบการประเมินผลที่
กระทรวงก าหนด 

2 วางแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตาม
กรอบอัตราก าลังที่กระทรวงก าหนด เป็นไปตามแผน
และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ระดับความส าเร็จของการวางแผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาองค์กรเป็นไปตามตัวชี้วัด
ที่ กระทรวงก าหนด 

3 วางแผนด้านการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆในด้านการพัฒนาการศึกษา 
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายและทุกภาคส่วนได้อย่าง
ครอบคลุม 

1.ระดับความส าเร็จของการประสานงาน
เครือข่าย 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4 วางแผน ควบคุม ดูแลก ากับติดตาม พิจารณางานท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1.ระดับความส าเร็จในการท างานของบุคลากร
ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรการการท างาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 



4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับงานพัฒนาการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานในภาพรวม 
 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การรับค าปรึกษา  นิเทศงาน หรือหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคคลดังกล่าวสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือใช้ในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การรับค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ ข้อมูลหรอื
การด าเนินการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อการศึกษา
รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุก
ระดับและทุกรูปแบบเพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้
แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 
              1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
              2.ร้อยละของความส าเร็จ 

 ระดับคะแนนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

           
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ระดับการศึกษา  

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 
(บรรณารักษศาสตร์) 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) 
(หนังสือพิมพ)์ 
การศึกษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 
(การบริหารการศึกษา) 

2527 
 

2542 
 

2550 

วิทยาลัยครูเทพสตรี 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                        2561 
         ศธจ.กาญจนบุรี 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             2554 
   สพป.กจ.3    
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน        2551 
   สพป.กจ.3    
นักทรัพยากรบุคคล 8 ว กลุ่มบริหารงานบุคคล        2550 
   สพป.กจ.3    
นักทรัพยากรบุคคล 7 ว กลุ่มบริหารงานบุคคล        2549 
   สพท.กจ.3   
บุคลากร 7ว                                สปอ.ศรีสวัสดิ์        2546 
   สปจ.กาญจนบุรี   
บุคลากร 6   สปอ.ศรีสวัสดิ์        2544 
   สปจ.กาญจนบุรี 
บุคลากร 6 ว  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        2541 
   สปจ.กาญจนบุรี 
บุคลากร 6   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        2537 
   สปจ.กาญจนบุรี 
บุคลากร 5   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        2533 
   สปจ.กาญจนบุรี 
บุคลากร 4   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        2531 
   สปจ.สุรินทร ์
บุคลากร 3   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        2530 
   สปจ.สุรินทร ์
อาจารย์ 1 ระดับ 3                                โรงเรียนบ้านตาฮะ               2529 
   สปอ.ท่าตูม สปจ.สุรินทร์ 
อาจารย์ 1 ระดับ 3                                โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา               2527 
   สปอ.จอมพระ สปจ.สุรินทร์ 
 

 

 

   



ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 3  
3. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                      ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 
5. ทักษะการประสานงาน                                              ระดับที่ต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การบริการที่ดี      ระดับท่ีต้องการ 3 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับท่ีต้องการ 3 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับท่ีต้องการ 3 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับท่ีต้องการ 3 

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

  

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 
 

       (ลงชื่อ)      วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์                              (ลงชื่อ)  
                (นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์)                                   (นายโอภาส  ต้นทอง) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา                 ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1 เมษายน  2562                                    วันที่    1 เมษายน  2562    

 



1 
 

 
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
             แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

                                                                                      ต าแหน่งเลขที่ กจ 1035 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสุธินันท์  พูลสมบัติ 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงาน       กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานสูงมากในงานบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากมาก และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

1 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
(เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ส าหรับสพป.กจ.1-4 
และสพม.8 ที่เสนอขออนุญาตฯ)    

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 5 วันขึ้นไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสร็จตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 3 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 5 วัน 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – บันทึกเสนอเข้าอนุพัฒนา
การศึกษาและกศจ./วาระการประชุม /เอกสาร
ประกอบการประชุม และรายงานการประชุมแจ้งสพป.
และสพม.ที่เสนอเรื่องขออนุญาตจากครอบครัว  
 

2 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับ    
การป้องกันและแก้ ไขปัญหายา เสพติด ใน
สถานศึกษา(รายงานข้อมูลผ่านระบบ NISPA 
และระบบ Catas) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการรายงานข้อมูลลง
ในระบบ NISPA และระบบ CATAS พิจารณาจากการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการได้อย่างถูกต้องและแล้ว
เสร็จ ภายในก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 5 วันขึ้นไป 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสร็จตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 3 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 5 วัน 
  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการรายงานข้อมูลผ่าน
ระบบ NISPA และระบบ Catas   

3 การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมที่พอใจต่อการด าเนินงานจัด
กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  : แบบสอบถามความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  

4 งานติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานต่างๆ 
เช่น 

1. ทุน ม.ท.ศ. รัชกาลที่ 10 
2. ทุนเฉลิมราชกุมารี 
3. ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษา  

ในรัชกาลที่ 9 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 5 วันขึ้นไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสร็จตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 3 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 5 วัน 
  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – ข้อมูลนักเรียนผู้ได้รับทุน
พระราชทานทั้ง 4 ทุน และแบบสรุปผลการติดตามฯ 

5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัย 
พัฒนาเ พ่ือสร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา 

 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค  
เพ่ือระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 
หรือมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค  
เพ่ือระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 
หรือมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

7 จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค  
เพ่ือระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 
หรือมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

8 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค  
เพ่ือระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 
หรือมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้านการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ การจัดเตรียมโครงการงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ การจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนผู้รับทุน
พระราชทานฯ และติดตามนักเรียนฯ การจัดเตรียม
ข้อมูลผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งาน
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามในระบบ 
NISPA และระบบ Catas 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 5 วันขึ้นไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสร็จตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 3 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 5 วัน 
  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพัฒนาระบบงาน หรือ
กระบวนงานด้านการพัฒนาการศึกษา มีความถูก
ต้องตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด รวดเร็ว ทันเวลา 
ค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(Work Manual)(ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ประสานงานด้านการพัฒนาการศึกษากับเจ้าหน้าที่ 
บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
เสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนา
พัฒนาการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :     แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ  

2 การจัดประชุมคณะท างานต่างๆ เช่น การจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ  การติดตามทุนพระราชทานฯ
ต่างๆ การจัดเตรียมข้อมูลผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (Home School) เพ่ือน าเสนอคณะ
อนุกรรมพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่สนองภารกิจการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีเอกภาพ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพ่ือเสนอให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   
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 – บันทึกเสนอ/วาระการ
ประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้บริการ ตอบปัญหา และชี้แจงแก่หน่วยงาน
ราชการ บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการต่างๆ ด้านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถพัฒนา
แนวการพัฒนาการศึกษาได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 

2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การขอรับทุน
พระราชทานฯ การประเมินสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น ให้แก่
ผู้รับบริการ รวมถึงผู้สนใจให้ทราบได้อย่างทันท่วงที 
ท าให้ระบบงานการพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ และ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
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 –  ประกาศ ค าสั่ง และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาที่
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ https://www.kanpeo.go.th/ 

 
 
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
- 

4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
- ประสบการณใ์นงานด้านวิชาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนการกับตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 

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

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
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1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการค านวณ    ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล    ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การบริการที่ดี     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ระดับท่ีต้องการ 2 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ 2 
5. การท างานเป็นทีม    ระดับท่ีต้องการ 2 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง  ระดับท่ีต้องการ 2 

 

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

 
ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 
 
(ลงชื่อ)                                                         (ลงชื่อ) 
              (นางสุธินันท์  พูลสมบัติ)                                     (นางสาววิไลรัตน์  คนัธาวัฒน์) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
             วันที่   1  เมษายน   2562                                  วันที่   1  เมษายน   2562    



1 
 

                                                                                                      
                         

 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงาน       วิชาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
และโครงการ 

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียน
การสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา  
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

1.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
ส านักงาน 
3.ระดับความส าเร็จและความพึงพอใจร่วมกันภายใน
องค์กร 

3 ก าหนดแผนงาน / โครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวม
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบ
รวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

ต าแหน่งเลขที ่กจ1016 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
5 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 

และแก้ไขให้ทันสมัยเพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 

6 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7 ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาและสรุปผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา เพ่ือ
พัฒนางานด้านการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกิจกรรม 
แผนงานและโครงการ 

8 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาใน
จังหวัด 

1.ระดับความส าเร็จของการจัดท าและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในองค์กร 
2.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

9 ส่งเสริมประสานงานการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 
 

1.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
ส านักงาน 

10 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
ประชุมภายใน 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัด
ประชุมภายในส านักงาน 
 

11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
องค์กร 

12 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา , ทุนการศึกษา
ทั่วไป 

1.ระดับความส าเร็จในการระดมทุนให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.ระดับความส าเร็จและความพึงพอใจของการจัดหา
ทุนภายในองค์กร 

13 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2. ด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับส านักหรือ
กองและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงานและ
โครงการ เป็นไปตามกรอบการประเมินผลที่กระทรวง
ก าหนด 

2 วางแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ
ทุนการศึกษาทั่วไป 

 ระดับความส าเร็จของการวางแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาองค์กรเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ กระทรวง
ก าหนด 

3 วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ระดับความส าเร็จของการวางแผนด้าน
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
3. ด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัด 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกัน 

 
4. ด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ
วิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บุคคล
หรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษา หรือหลักการระเบียบปฏิบัติและวิธี
ปฏิบัติงานทั่วไป 

2 ส่งเสริมการผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทาง
วิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อการศึกษา
รูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และสะดวกมากขึ้น 
 
 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ
รับค าปรึกษา  แนะน า หรือเทคนิควิธีการบริหาร
การจัดการงานทั่วไป 
2.ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
3 ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 

ควบคุม ดูแลการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัด
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการ
ความรู้ และบริการด้านการศึกษา และวิชาชีพ 

ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4 ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เช่น การจัดรายการวิทยุ 
โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสารหรือ 
เอกสารต่าง ๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริม
ให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและ
วิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 

              1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
              2.ร้อยละของความส าเร็จ 
 

 ระดับคะแนนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

  
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 

4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 
-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 2539 ราชภัฏกาญจนบุรี 
 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
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4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                   2561 
         ศธจ.กาญจนบุรี 
นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์              2554 
ช านาญการ   สพป.กาญจนบุรี เขต 1    
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์       2552 
   สพท.กาญจนบุรี เขต 1    
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์       2549 
   สพท.กาญจนบุรี เขต 1    
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายการเงินและพัสดุ งานการเงิน       2545 
   สปจ.กาญจนบุรี   
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ฝ่ายการเงินและพัสดุ งานการเงิน       2542 
   สปจ.กาญจนบุรี   
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4  งานบริหารทั่วไป สปอ.เมืองกาญจนบุรี       2542 
   สปจ.กาญจนบุรี   
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3                                งานบริหารทั่วไป  สปอ.เมืองกาญจนบุรี       2540 
   สปจ.กาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3            งานการเงินและพัสดุ สปอ.เมืองกาญจนบุรี              2539 
   สปจ.กาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 งานการเงินและพัสดุ สปอ.เมืองกาญจนบุรี       2537 
   สปจ.กาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 งานการเงินและพัสดุ สปอ.เมืองกาญจนบุรี         2537 
          สปจ.กาญจนบรีุ 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1      งานบริหารทั่วไป  สปอ.ศรีสวัสดิ์         2536 
   สปจ.กาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1  งานบริหารทั่วไป       2535 
   ศธจ.สมุทรสาคร                            
                                                        

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 2 
 2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับท่ีต้องการ 2 
 3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ระดับท่ีต้องการ 2 
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับท่ีต้องการ 2 
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 5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับท่ีต้องการ 2 
 6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับท่ีต้องการ 2 
 7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน      ระดับท่ีต้องการ 2 
 8. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับท่ีต้องการ 2 
 9. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับท่ีต้องการ 2  

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 1. ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับท่ีต้องการ 2 
 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับท่ีต้องการ 2 
 3. ทักษะการประสานงาน      ระดับท่ีต้องการ 2 
 4. ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับท่ีต้องการ 2 
 5. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับท่ีต้องการ 2 
 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับท่ีต้องการ 2 
 7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับท่ีต้องการ 2 
 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การยึดมัน่ในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับท่ีต้องการ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ      ระดับท่ีต้องการ 2 
5. การท างานเป็นทีม      ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ    ระดับท่ีต้องการ 2 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์       ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับท่ีต้องการ 2 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ      ระดับท่ีต้องการ 2  

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)   อรศิมา  ศรีส าราญ                               (ลงชื่อ)  
                (นางอรศิมา  ศรีส าราญ)                                           (นายโอภาส  ตน้ทอง) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
            วันที่   1 เมษายน  2562                                        วันที่   1   เมษายน  2562    



                                    
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาววิยะดา  นุ่มวัฒนะ 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ประเภท//ระดับ  วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดบัต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 
 
 
 
 
 
 

ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย
ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นไปตาม
นโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

4 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

ต าแหน่งเลขที ่กจ1034 



ประเภทประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาในพระบรมวงศานุ
วงศ ์

ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงานใน
การท างานร่วมกัน 

                                                                                                      
              
 2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา และของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงานและ
โครงการ เป็นไปตามกรอบการประเมินผลที่กระทรวง
ก าหนด 

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

2 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา จัดนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้บริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและ
วิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2 ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ อบรม เกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ ข้อมูลหรือการด าเนินการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อการศึกษา
รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุก
ระดับและทุกรูปแบบเพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้
แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 
              1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
              2.ร้อยละของความส าเร็จ 

 ระดับคะแนนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

           
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ระดับการศึกษา  

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 
(เคมี) 
 

2542 
 
 

สถาบันราชภัฎนครปฐม 
 
 

 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
 
 
 



4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
นักวิชาการศึกษา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                        2560 
         ศธจ.กาญจนบุรี 
นักวิชาการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             2556 
   สพม.8    

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 2  
3. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                      ระดับท่ีต้องการ 2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 
5. ทักษะการประสานงาน                                              ระดับที่ต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 1 
2. การบริการที่ดี      ระดับท่ีต้องการ 1 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับท่ีต้องการ 1 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับท่ีต้องการ 1 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับท่ีต้องการ 1 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 1 
2. ความเข้าใจผู้อ่ืน      ระดับท่ีต้องการ 1 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ              ระดับท่ีต้องการ 1 

  

ส่วนที่ 6 การลงนาม 

       (ลงชื่อ)       วิยะดา นุ่มวัฒนะ                             (ลงชื่อ)  
              (นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ)                                          (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา                      ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1 เมษายน  2562                                            วันที่    1 เมษายน  2562  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน     เจ้าพนักงานธุรการ 
ช่ือสายงาน       ปฏิบัติงานธุรการ 
ประเภท/ระดบั  ท่ัวไป/ช านาญงาน 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ด้าน
ธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ  
             ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน  

1. ด้านปฏิบัติการ 
 

ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
1 วางแผนการปฏิบัติงานในความรบัผิดชอบเพือ่ให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

2 มอบหมายงาน ก ากบัดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพสัดุ งาน
บรหิารทั่วไป เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

3 จัดท าและเกบ็รวบรวมข้อมลู ทะเบียนเอกสาร 
ทะเบียนประวัติ  หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และน าไปใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

4 รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงาน  
การปฏิบัตงิานเพือ่จัดท ารายงานและน าเสนอ
ผู้บังคับบญัชาในหน่วยงาน 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขที่ กจ1037 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

5 อ านวยความสะดวกในการประชุม สมัมนา บันทกึการ
ประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อใหก้าร
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานใน
การประชุม 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
 

6 ควบคุมและดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดหา การจัดเก็บ การรักษา การเบิกจ่าย การ
ลงทะเบียนเกี่ยวกบัพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
อาคารสถานที่ เพือ่ให้มสีภาพพรอ้มการใช้งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที ่

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
 

7 ควบคุม  และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูล
การบันทึก การลงเวลา วันลา การฝึกอบรม และการ
สรปุเวลาการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและ
ลูกจ้าง เพื่อให้มีข้อมลูและรายงานสรุปการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
 

8 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ระดับความส าเรจ็ในการปฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9 พัฒนางาน ปรับปรงุระบบงานในความรับผิดชอบ 
เพื่อใหร้ะบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนา
องค์กร 

10 ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมอื
ในงานอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

ระดับความส าเรจ็ในการปฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงาน 
สารบรรณ งานธุรการ งานบรหิารทั่วไป งานการ
บรหิารบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสมัพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยกุต์ใช้
ในการปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสงูสุด 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
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2. ด้านการก ากับดูแล 

 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

2 ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหา
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 

 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 
3. ด้านการบริการ 

 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไดร้ับ
ความร่วมมือสนบัสนุน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับความส าเรจ็ในการประสานการท างานร่วมกัน
กับทีมงานและหน่วยงานอื่น 

2 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผูม้าติดต่อ
ราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกันกบัหน่วยงานอื่น 

3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาหรือช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจ 
และร่วมมือปฏิบัตงิานให้มปีระสทิธิภาพ 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 
 
 
หมายเหต:ุ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 
              1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดบัข้ันของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  
 
              2.ร้อยละของความส าเร็จ 
 
 

 ระดับคะแนนท่ี 1 ระดับคะแนนท่ี 2 ระดับคะแนนท่ี 3 ระดับคะแนนท่ี 4 ระดับคะแนนท่ี 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
ระดับการศึกษา  
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 

อ.ศศ. (การพฒันาชุมชน) 2540 สถาบันราชภัฎกาญจนบุร ี
 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 1                           สปจ.กาญจนบุรี                                              2529 
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 2                           สปจ.กาญจนบุรี                                              2530 
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 3                           สปจ.กาญจนบุรี                                              2533 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 3                             ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                                        2536 
                                                   สปจ.กาญจนบุรี 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 3                             ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                                        2539 
                                                   สปอ.ท่ามะกา  
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 4                             ฝ่ายบริหารท่ัวไป                                             2540 
                                                   สปอ.ท่ามะกา 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 5                             ฝ่ายบริหารท่ัวไป                                             2544 
                                                   สปอ.ท่ามะกา 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 5                             สพท.กาญจนบุรี เขต 2                                     2546 
เจ้าพนักงานธุรการ 5                          สพท.กาญจนบุรี เขต 2                                     2549 
เจ้าพนักงานธุรการ 6                          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                              2550 
                                                   สพท.กาญจนบุรี เขต 2 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                               2552 
                                                   สพท.กาญจนบุรี เขต 2 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                        2560 
                                                   ศธจ.กาญจนบุรี 
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ส่วนท่ี 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รบัผิดชอบ)     ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ    

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                        ระดับที่ต้องการ 2 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                                                ระดับที่ต้องการ 3 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รบัผิดชอบ)                          ระดับที่ต้องการ 2 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้                                                             ระดับที่ต้องการ 2 

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                              ระดับที่ต้องการ 2 
2. ทักษะการประสานงาน                             ระดับที่ต้องการ 2 
3. ทักษะการเขียนหนงัสือราชการ                  ระดับที่ต้องการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมลู                             ระดับที่ต้องการ 1 

สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ                              ระดับที่ต้องการ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม                  ระดบัที่ต้องการ 2 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน                           ระดับที่ต้องการ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ                                                         ระดับที่ต้องการ 2 
5. การท างานเป็นทีม                             ระดับที่ต้องการ 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์                    ระดับที่ต้องการ 2 
2. การสัง่สมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ                            ระดับที่ต้องการ 2 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน                                       ระดับที่ต้องการ 2  

 

ส่วนท่ี 6 การลงนาม 

  
 

          (ลงช่ือ)     ออมทรัพย์ พุ่มเล็ก                                    (ลงช่ือ)  
                  (นางออมทรัพย์  พุ่มเล็ก)                                              (นายโอภาส  ต้นทอง) 
         ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    ต าแหนง่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
                วันที่   1   เมษายน  2562                                    วันที่   1 เมษายน  2562    


