
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 

          

    ต าแหน่งเลขที่ กจ 1038 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักวิชาการศึกษา  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา   จ านวน  .....2...... คน      ข้าราชการ...........................1.......................คน 
            พนักงานราชการ.................-........................คน 
                    ลูกจ้างประจ า......................-.........................คน 
          ลูกจ้างชั่วคราว...................1.........................คน 
ส่วนที่ 2  การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความช านาญงานเฉพาะด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้ เรียน               
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพ่ือให้เยาวชนของชาติอยู่ใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นปัญหาทางสังคม รู้จักการช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสาต่อประชาชน
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย)  
           ประเภทวิชาการ แบ่งเป็น 4 ด้านตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
1 ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา  โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
ภายใตก้ระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยาก วิธีการละเอียด หลากหลาย 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ เช่น (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (2) งานการยกย่อง 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
 เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ (3) การพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้และทักษะโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด            
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ยุวกาชาด ในหลักสูตรต่าง ๆ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยุวกาชาด                  
(5) การนิเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด 

 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา ภายใต้แนวทางการ
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ลงสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น (1) การ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง (2) การด าเนินงานจิตอาสาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (3) การจัดมหกรรม
วิชาการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา “การศึกษาสร้างให้
คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์” (4) โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและความปรองดอง สมานฉันท์  ที่ต้อง
แก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของส่วน
งาน ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ประจ าปี 
2562 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 สร้างจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนิน 
ชีวิต เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของ 
หน่วยงาน เช่น (1) การด าเนินงาน อพ.สธ.ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(2) การปลูกป่าของกระทรวงศึกษาธิการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติฯ”(3) “ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”  
(4) การด าเนินงานด้านคุณธรรมในหน่วยงาน/สถานศึกษา 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
5 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน 

นักศึกษา เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้มาตรฐานที่หลากหลาย 
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ฐานะทางการเงิน ฐานะทางสังคม 
เชื้อชาติ ระดับการศึกษา  และเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ (1) การช่วยเหลือ
นักเรียนประสบอุบัติภัย (2) ลดปัญหาการค้ามนุษย์ (3) การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (4) ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (5) การยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรของศนูย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจของเครือข่าย 
3.ร้อยละของผู้เรียนลดพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ 

 
2) ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
1  ด าเนินการวางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

-ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
วางแผนงานและโครงการ ให้เป็นไป
ตามกรอบการประเมินผลที่
กระทรวงก าหนด 
-ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
-ระดับความส าเร็จการจัดท าและ
ร่วมด าเนินการตามแผนและที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ร้อยละของงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
-การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานคาดหวัง 

2 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโครงการของส านักงาน         
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

3 วางแนวทางการติดตาม ประเมินผลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและหรือ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

4 จัดท าและร่วมด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและที่ได้รับ
มอบหมาย 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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       3) ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ในการน าลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ 
ศธจ.ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการปฏัติงานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จ 

2 ประสานการท างานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างศูนย์เครือข่าย 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    

3 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ คณะท างาน
ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

4 ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
งานในภารกิจเสร็จเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหา 

4) ด้านการบริการ 
  ที่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด (KPIs) 
1 อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อมูล ตอบปัญหา

และชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้มา
ติดต่อหรือผู้ประสานงาน เพ่ือทราบข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป เพ่ือให้ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจร่วมกัน 

- ระดับความส าเร็จในการวาง
แผนการจัดการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน 
- ระดับความส าเร็จในการติดตาม
และประเมินผลงานของบุคลากร  
ในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
-ระดับความพึงพอใจในการติดต่อ
งานของบุคคลภายนอก 

2 ติดตาม ประเมินผลงานของบุคลากรในบังคับบัญชา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บริบทของแต่ละกิจกรรม/
โครงการ และบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตามที่ก าหนดไว้ 

3 ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการบังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลงานหรือ
การให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
           4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

- วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด  
ระดับการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 
ศษ.ม. 2552 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ค.บ. 2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง  

- 

 4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 

ต าแหน่ง สังกัด พ.ศ. 

อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สปจ.กาญจนบุรี 2538 

บุคลากร 3 สปก.หนองปรือ สปจ.กาญจนบุรี 2539 

บุคลากร 4 สปก.หนองปรือ สปจ.กาญจนบุรี 2539 

บุคลากร 5 สปจ.กาญจนบุรี 2540 

บุคลากร 6 ว สปจ.กาญจนบุรี 2544 

บุคลากร 7 ว สพท.กาญจนบุรี เขต 1 2550 

บุคลากร 8 ว สพท.กาญจนบุรี เขต 4 2552 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2552 

ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

ศธจ.กาญจนบุรี 2560 

 
 

ส่วนที่ 5  ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับที่ต้องการ 3  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับท่ีต้องการ 2  
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1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ระดับท่ีต้องการ 3  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้         ระดับท่ีต้องการ 3  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร        ระดับท่ีต้องการ 2  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ       ระดับท่ีต้องการ 2  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน          ระดับท่ีต้องการ 3  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   ระดับท่ีต้องการ 3  
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ         ระดับท่ีต้องการ 4  
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล          ระดับท่ีต้องการ 3  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์          ระดับท่ีต้องการ 3  
2.3 ทักษะการประสานงาน           ระดับท่ีต้องการ 3  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ          ระดับท่ีต้องการ 3  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับท่ีต้องการ 3  
2.6 ทกัษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน       ระดับท่ีต้องการ 3  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับท่ีต้องการ 3  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์          ระดับท่ีต้องการ 3  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับท่ีต้องการ 3  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน      ระดับท่ีต้องการ 3  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ          ระดับท่ีต้องการ 3  
3.1.5 การท างานเป็นทีม          ระดับท่ีต้องการ 3  
สมรรถนะทางการบริหาร 
สภาวะผู้น า       ระดับท่ีต้องการ 2 
วิสัยทัศน์       ระดับท่ีต้องการ 3 
การคิดวิเคราะห์           ระดับท่ีต้องการ 3  
การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ    ระดับท่ีต้องการ 3  
การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์        ระดับท่ีต้องการ 3  
ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    ระดับท่ีต้องการ 3  
ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ         ระดับท่ีต้องการ 3 
การสอนงานและให้อ านาจแก่ผู้อื่น       ระดับท่ีต้องการ 3 
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ส่วนที่ 6 การลงนาม 

 

ชื่อผู้จัดท า    ศรัณย์รัช  เดชอุ่ม                         ชื่อผู้ตรวจสอบ   
ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน                           (นายโอภาส   ต้นทอง) 
         วันที่ได้จัดท า  1  เมษายน  2562                               รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                                วันที่ 1  เมษายน  2562 
 

 



 
 

         ส านกังานศกึษาธกิารจังหวัดกาญจนบุร ี
         แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที ่กจ 1039    

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ช่ือสายงาน       กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ประเภท/ระดบั  วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการการพัฒนางานและจดัท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
และสรุปผลการด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ 
 
ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
ประเภทวิชาการ แบ่งเป็น 4 ด้านตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 
ด าเนินการและประสานเกี่ยวกบักิแผนงาน/โครงการ
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนกัเรียน ในระดับ
เบื้องต้น โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบงัคับ เช่น (1) โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (2) 
งานการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ 
(3) การพฒันานักเรียนใหม้ีความรู้และทักษะโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด             
(4) ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสอื ยุวกาชาด ในหลักสูตรต่าง ๆ  
(5) ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
บ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยุวกาชาด                  
(6) การนิเทศจัดกจิกรรมลกูเสือ และยุวกาชาด เป็นต้น 
 
 
 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
- สรปุผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ระทรวงและหน่วยงานก าหนด 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
คาดหวัง 
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ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
2 ส่งเสริม สนบัสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน
การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ที่เกี่ยวกับการศึกษา ภายใต้แนวทางการน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา ลงสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น (1) การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง (2) การด าเนินงานจิตอาสาของ
พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (3) การจัด
มหกรรมวิชาการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา 
“การศึกษาสร้างให้คนไทยมีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์” (4) โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

 
 
 
1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
- สรปุผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ระทรวงและหน่วยงานก าหนด 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
คาดหวัง 
 

3 ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดอง สมานฉันท์  ที่ต้องแกป้ัญหาภายใต้
นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของส่วนงาน 
ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
ประจ าปี 2562 

4 สร้างจิตส านักรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรมจริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เป็นงานที่
ต้องแก้ปญัหาภายใต้ทิศทางและพันธกจิของ 
หน่วยงาน เช่น (1) การด าเนินงาน อพ.สธ.ของ
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (2) การปลูกป่า
ของกระทรวงศึกษาธิการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติฯ”(3) “ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการ
ใช้พลาสติก” (4) การด าเนินงานด้านคุณธรรมใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
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ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
5 ส่งเสรมิการป้องกนั แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ

นักเรียน นักศึกษา เป็นงานที่ต้องแก้ปญัหาภายใต้
มาตรฐานทีห่ลากหลายมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฐานะทางการเงิน ฐานะทางสังคม เช้ือชาติ 
ระดับการศึกษา  และเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ (1) การ
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย (2) ลดปัญหา
การค้ามนุษย์ (3) การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (4) สง่เสริมให้บุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (5) การยกย่องเชิดชู
เกียรตบิุคลากรของศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 1.ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
- สรปุผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ระทรวงและหน่วยงานก าหนด 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
คาดหวัง 
 

 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อวางแผนการท างานที่
รับผิดชอบ หรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร้อยละของวางแผนงานด้านลกูเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 70 ข้ึนไป 
ระดับ 2 เกินร้อยละ 75 ข้ึนไป 
ระดับ 3 เกินร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับ 4 เกินร้อยละ 85 ข้ึนไป  
ระดับ 5 ร้อยละ 90 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
- สรปุผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ระทรวงและหน่วยงานก าหนด 
-การเบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่หน่วยงาน
คาดหวัง 
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการน าลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ร้อยละความส าเร็จแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ระทรวงและหน่วยงานก าหนด  
ภายใต้การประสานความร่วมมือเพือ่การปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบส าเรจ็ 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 70 ข้ึนไป 
ระดับ 2 เกินร้อยละ 75 ข้ึนไป 
ระดับ 3 เกินร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับ 4 เกินร้อยละ 85 ข้ึนไป  
ระดับ 5 ร้อยละ 90 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ  
– หนังสือเชิญประชุม/วาระการประชุม /เอกสาร
ประกอบการประชุม และรายงานการประชุม 
 
 

2 ประสานการท างานร่วมกันแบบบรูณาการระหว่าง
ศูนย์เครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่รบัผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อมลู 
ตอบปัญหาและช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ให้แกผู่้มาติดต่อหรือผู้ประสานงาน เพื่อ
ทราบข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เพือ่ให้
ผู้รบัการบรกิารเกิดความพึงพอใจร่วมกัน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ  
-  แบบสรุปความพงึพอใจ 
- รายงานผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

2 จัดบรกิารส่งเสริมการศึกษาด้านลกูเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน เช่น จัดประชุม กิจกรรม โครงการ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน ์
ได้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  ระดับปริญญาตรี วุฒิ (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสารสนเทศศึกษา 
-  ระดับปริญญาโท วุฒิ (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการเมืองการปกครอง 
 

4.3 ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในงาน 
         -  ประสบการณ์ในงานด้านลกูเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   - ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/ดูงาน (เฉพาะที่ได้วุฒบิัตร) 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ช่วงเวลา 
1. การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
20 ม.ค.  – 30 มิ.ย. 2558 

 
2. ศึกษาดูงานเรื่อง TQM คุณภาพ
การจัดการขององค์กร (กลุม่บริษัท 
ชัยบูรณ์ บราเดอรส์) 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 12 พ.ค. 2558 

3. โครงการอบรมพฒันา
ข้าราชการบรรจุใหมห่ลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดี” 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

24 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

4. การอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ระดบัผู้น า ช้ันความรู้สูง 
รุ่นที่ 759 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

27 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

5. การอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ในเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ
คลินิก HR สพฐ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

25 มีนาคม 2559 

6. การอบรมเรื่อง “การพฒันา
ศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน าเพือ่
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” 
 

ส านักงานคณะการมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน 

8 - 9 มกราคม 2561 

7. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบญัชายุวกาชาด หลักสูตร
ผู้น ายุวกาชาด รุ่นที่ 1733 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

2 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 
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ชื่อหลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ช่วงเวลา 
8. การฝึกอบรมผูบ้ังคับบัญชา
ลูกเสือ “ช่อสะอาด” 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

4 - 6 กรกฎาคม 2561 

9.การฝกึอบรมหลกัสูตรการฝีก
อบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

22 - 24 พฤศจิกายน 2561 

10. การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรวิชาเฉพาะวิชา
บันเทงิในกองลูกเสอื 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

27 - 30 กันยายน 2561 

11. การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือในการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาทักษะทางการลกูเสือด้าน
วิชาการบุกเบิก รุ่นที่ 2  

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

12. โครงการประชุมให้ความรู้
เกี่ยวกับการนิเทศการจัดกจิกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

14 – 16 พฤษภาคม 2562 

 
ส่วนท่ี 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ตอ้งการ 1  

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. ทักษะการค านวณ    ระดับที่ตอ้งการ 1 
4. ทักษะการจัดการข้อมลู    ระดับที่ตอ้งการ 1 

สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. การบริการที่ด ี     ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ระดับที่ตอ้งการ 1 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ตอ้งการ 1 
5. การท างานเป็นทีม    ระดับที่ตอ้งการ 1 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพีเ่ป็นน้อง  ระดับที่ตอ้งการ 1 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห ์     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    ระดับที่ตอ้งการ 1  
4. การสบืเสาะหาข้อมูล    ระดับที่ตอ้งการ 1 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น    ระดับที่ตอ้งการ 1 
6. การมองภาพองค์รวม    ระดับที่ตอ้งการ 1 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  ระดับที่ตอ้งการ 1  

 
 
ส่วนท่ี 6 การลงนาม 
 
 

(ลงช่ือ)        ปานไพลิน แม้นพรหม                                      (ลงช่ือ)  
              (นางปานไพลิน แม้นพรม)                                             (นายโอภาส  ต้นทอง) 
        ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                       ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
              วันที่   1  เมษายน  2562                                           วันที่   1 เมษายน  2562    
 


