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

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนว
ทางการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็น
ทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อ
การเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการ
เทียบคุณวุฒิ       

ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ต าแหน่งเลขที ่กจ  1063     
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

3 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้ง การยุบ
รวมสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน
และคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

 
5 วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา

งานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

6 ให้ค าปรึกษา แนะน าชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องและแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายในกลุ่มงานและโรงเรียนรวมทั้ง
บุคคลภายนอก  
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานร้องเรียนของสถานศึกษา
เอกชน 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

8 ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

9 ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าตราสารของโรงเรียนใน
ระบบและนอกระบบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 

10 ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมส าเนาใบอนุญาต
รายงาน สช. 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 

11 ด าเนินงานเกีย่วกับการขอใบแทนใบอนุญาต 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

12 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

13 ด าเนินงานการเกี่ยวกับการขอใช้เครื่องแบบนักเรียน 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

14 
 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

15 ด าเนินงานเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

16 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอผ่อนผันนักเรียนเกินความจุ
ชั้นเรียน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
17 ด าเนินงานเกี่ยวกับการการออกใบเสร็จรับเงินการ

อนุญาตต่างๆและส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

18 ด าเนินงานเกี่ยวกับการการขอลด/ขยายชั้นเรียน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 
 

19 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอใช้แบบแปลนของโรงเรียน
เอกชน 

 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 

20 ด าเนินงานเกี่ยวกับการโอนกิจการ  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

21 ด าเนินงานเกี่ยวกับ การตรวจติดตามการด าเนินงาน
โรงเรียนนอกระบบ 
 

 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

22 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอเพ่ิมหลักสูตร/ขยาย
หลักสูตร ขออนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

23 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใน
ระบบ/นอกระบบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

24 ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอใช้ตรายาง 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

25 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานขอเพ่ิม/ลดที่ดินของโรงเรียน 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

26 ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ปส.กช. 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

27 ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

28 ด าเนินงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งบรรจุและถอดถอน
ผู้บริหาร 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

29 ด าเนินงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

30 ด าเนินงานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนใน
ระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 



4 
 

2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
กลุม่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนการมอบหมายงาน การ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงานและ
โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรการการท างาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่
หรือโรงเรียน และบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจให้บุคคลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริหารและครู
รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่ได้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษา  การอบรม การตรวจติดตาม และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลภายนอก เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายข้อบังคับในการด าเนินการ
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษาและแนะน า  

3 การจัดท าคู่มือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท างานของกลุ่ม
ไดแ้ก่ คู่มือปฏิบัติงาน  คู่มือการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษาและแนะน า 

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 
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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 

ศษ.ม. (ศิกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา) 

2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขา
การบริหารรัฐกิจ) 

2527 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ  - 
         
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                               พ.ศ. 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.กาญจนบุรี  2560 
 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สพท.กจ.2    สพฐ.  2555 
 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพท.กจ.2    สพฐ.  2552 
 
นักวิชาการศึกษา 8 ว สพท.กจ.2    สพฐ.  2551 
 
นักวิชาการศึกษา 7 ว สพท.กจ.2    สพฐ.  2550 
 
นักวิชาการศึกษา 6 ว สพท.กจ.2    สพฐ.  2549 
       
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สพท.กจ.2    สพฐ.  2546 
    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สปอ.ท่ามะกา   สปจ.กาญจนบุรี  2551 
   
บุคคลกร 5   สปอ.ท่ามะกา   สปจ.กาญจนบุรี  2537  
    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 สปอ.ท่ามะกา  สปจ.กาญจนบุรี  2534 
      
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สปอ.ศรีสวัสดิ์  สปจ.กาญจนบุรี  2532 
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ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้เรื่องงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ความรู้เรื่องงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน   ระดับท่ีต้องการ 3 
3. ความรู้เรื่องงานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน   ระดับท่ีต้องการ 3 
4. ความรู้เรื่องงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน   ระดับท่ีต้องการ 3 
5. ความรู้เรื่องงานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ   ระดับท่ีต้องการ 3 
6. ความรู้เรื่องงานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน    ระดับท่ีต้องการ 3 
7. ความรู้เรื่องงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ระดับท่ีต้องการ 3 
8. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ      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 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและการสรุปรายงาน                     ระดับท่ีต้องการ 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                     ระดับที่ต้องการ 2 
8. ทักษะการบริหารโครงการ                                           ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุง่ผลสัมฤทธิ์      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 
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ส่วนที่ 6 การลงนาม 

 
 

       (ลงชื่อ)    ภิญญดา รัตนพนังสกุล                                (ลงชื่อ)  
                (นางภิญญดา  รตันพนังสกุล)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน   2562                                          วันที่   1  เมษายน  2562    



1 
 

 

            
 

 
 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงานนักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงานวิชาการ 
ประเภท/ระดับวิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญงานสูงในด
านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก้    ปัญหาที่ยาก  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 งานขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในการส่งเบิก
เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจ าเดือน ให้โรงเรียนทราบ
และถือปฏิบัติ ตรงกันทุกโรงเรียน 
ระดับ 2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ของโรงเรียน
ทุกโรงเรียนที่ส่งเบิก เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับ 3 สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ประจ าเดือน ทุกเดือน และโอนเข้าบัญชีโรงเรียนได้
ทันก าหนด โดยสามารถโอนก่อนวันสิ้นเดือน ได้  
ระดับ 4 โรงเรียนได้รับความพึงพอใจในการได้รับเงิน
อุดหนุนรายบุคคลทุก ๆ เดือน 
ระดับ 5 การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้ สช. 
ทราบ สามารถรายงานการเบิกจ่ายได้ก่อน
ก าหนดเวลา ทุก ๆ เดือน 

 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ต าแหน่งเลขทีก่จ1064 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
2 งานขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ    ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ก าหนดแผนปฎิทินการขอรับเงินอุดหนุน 
ระดับ 2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ของโรงเรียนทุก
โรงเรียนทีส่่งเบิก เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับ 3 สรุปรายงานของบประมาณเงินอุดหนุนได้ทันก าหนด 
ระดับ 4 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามก าหนด 
ระดับ 5 โรงเรียนได้รับความพึงพอใจ  

3 งานขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสรมิ(นม) ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ก าหนดแผนปฎิทินการขอรับเงินอุดหนุน 
ระดับ 2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ของโรงเรียนทุก
โรงเรียนทีส่่งเบิก เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับ 3 สรุปรายงานของบประมาณเงินอุดหนุนได้ทันก าหนด 
ระดับ 4 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามก าหนด 
ระดับ 5 โรงเรียนได้รับความพึงพอใจ 

4 งานส่งคืนเงินอุดหนุนฯ ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ1 ก าหนดแผนปฏิทินการส่งคืนเงินอุดหนุน กรณี
โรงเรียนเบิกผดิพลาดและกรณีนักเรียนไม่มตีัว ต้องส่งคืน 
ระดับ 2 แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการส่งคืน 
ระดับ 3 โรงเรียนส่งคืนตามก าหนด 
ระดับ 4 ตรวจสอบการส่งคืนครบถ้วนถูกต้อง 
ระดับ 5 ส่งคืนเงินอุดหนุน รายงาน สช.ได้รวดเร็วครบถ้วน 

5 งานตรวจสอบนักเรียนซ้ าซ้อน ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ1 ก าหนดแผนปฏิทินการออกตรวจสอบนักเรียน
ซ้ าซ้อน 
ระดับ 2 แจ้งให้โรงเรียนทีม่ีน าเรียนซ้ าซ้อนทราบ 
ระดับ 3 แต่งต้ังกรรมการออกตรวจสอบ 
ระดับ 4 ด าเนินการตรวจสอบครบทุก ร.ร. ร้อยละ100 ที่มี
นักเรียนซ้ าซ้อนระดับ  
5 รายงานการตรวจสอบ ให้สช.ได้ทันก าหนดและถูกต้อง
ครบถ้วน 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
6 งานโครงการตรวจนับจ านวนนักเรียนท่ีมีสิทธิรับเงินอุดหนุน 

ประจ าปีการศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 จัดท าโครงการเสนอแผน 
ระดับ 2 แจ้งโรงเรียนเพื่อรับการตรวจสอบ 
ระดับ 3 จัดท าเอกสารเครื่องมือ และประชุมคณะกรรมการ 
ระดับ 4 ตรวจสอบนักเรียนครบทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลให้ สช. ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

7 งานโครงการตรวจตดิตามการด าเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ทุกประเภท 

ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 จัดท าโครงการเสนอแผน 
ระดับ 2 แจ้งโรงเรียนเพื่อรับการตรวจสอบ 
ระดับ 3 จัดท าเอกสารเครื่องมือ และประชุมคณะกรรมการ 
ระดับ 4 ตรวจติดตามโรงเรยีนนครบทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลให้ ผู้บังคบับัญชา ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

8 งานค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการ ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการตามขั้นตอน 
ระดับ 2 แจ้งโรงเรียนเพื่อทราบ 
ระดับ 3 รวบรวมเอกสาร 
ระดับ 4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ระดับ 5 รายงาน สช. ได้ทันตามก าหนด 

9 งานการส ารวจนักเรยีนพิการ ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการตามขั้นตอน 
ระดับ 2 แจ้งโรงเรียนเพื่อทราบ 
ระดับ 3 รวบรวมเอกสาร 
ระดับ 4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ระดับ 5 รายงาน สช. ได้ทันตามก าหนดครบถ้วน 

10 งานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 
โรงเรียนเอกชนในระบบ 

ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ก าหนดแผนปฏิทินการท างาน 
ระดับ 2 แจ้งโรงเรียนปฏิบตั ิ
ระดับ 3 รวบรวมเอกสาร 
ระดับ 4 ตรวจสอบเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ระดับ 5 รายงานรายงานผุ้บังคับบญัชา ได้ทันตามก าหนด 

11 งานกู้เงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการ ตามขั้นตอน 
ระดับ 2 ประสานแจ้งโรงเรียน  
ระดับ 3 รับและตรวจสอบเอกสาร 
ระดับ 4 ตรวจสอบวิเคราะหไ์ด้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
ระดับ 5 รายงาน ผู้บังคับบัญชาไดท้ันตามก าหนด 
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ล าดับที ่ หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
12 งานบันทึกและดูแลระบบสารสนเทศสถานศึกษา

เอกชนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (PSIS) 
ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการ ตามขั้นตอน 
ระดับ 2 ประสานโรงเรยีนที่เกิดปญัหาจากระบบ 
ระดับ 3 ตรวจสอบบันทึกปรับปรงุได้บางส่วน 
ระดับ 4 ตรวจสอบบันทึกปรับปรงุได้ครบส าหรับโรงเรียนท่ี
เกิดปัญหา คดิเป็นร้อยละ 100   
ระดับ 5 ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 100% เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการขอรับเงินอุดหนุนฯ 

13 งานข้อมูลในระบบ PSIS ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการ ตามขั้นตอน 
ระดับ 2 ประสานโรงเรยีนด้านข้อมูล 
ระดับ 3 ไดร้ับข้อมลูจากร.ร.บางสว่น 
ระดับ 4 ไดร้ับข้อมลูหลายด้านครบทุก ร.ร.   
ระดับ 5 น าข้อมูล เผยแพร่ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

14 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย                          ก าหนดเป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนด าเนินการ ตามขั้นตอน 
ระดับ 2 ด าเนินไดต้ามแผนบางส่วน 
ระดับ 3 รายงานผลการด าเนินงาน ได้บางส่วน 
ระดับ 4 รายงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วน และรวดเร็ว.   
ระดับ 5 ผู้บังคับบญัชาพึงพอใจ 

 
 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
3 

ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหา การจัดท า
โครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงิน
อุดหนุน เพ่ือใหการด าเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหา การจัดท า
โครงการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหา การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนฯของโรงเรียนเอกชน ให้เกิดความ
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 

ร้อยละของงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานและแผนที่ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามที่กระทรวงก าหนด 
 
 
ร้อยละของงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานและแผนที่ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามที่กระทรวงก าหนด 
 
ร้อยละของงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามที่กระทรวงก าหนด 
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานรวมกันโดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านการอุดหนุน
ของโรงเรียนเอกชน ทุกประเภทการอุดหนุน โดย
ประสานกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด  สช. และศธจ.อ่ืน  
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน ใน
การท างานร่วมกัน 

2 ใหขอคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน กับเพ่ือนร่วมงาน 
ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค าปรึกษากับบุคคลภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ให้เกิดความเข้าใจ และ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพ่ือการด าเนินงานให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานและทางราชการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน ใน
การท างานร่วมกัน 

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท าขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบ ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของใช้ประโยชน์กับงานด้าน
การอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ทุกประเภท รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคคลหรือหนวยงาน ที่เก่ียวของ เพื่อ
ใหบุคคลหรือหนวยงานมีขอมูลและความคิดเห็นที่เปน 
ประโยชนประกอบการตัดสินใจ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้โรงเรียนเอกชน มีความรู้
ความสามารถโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมให้ข่าวสารในการเข้าร่วมประชุม อบรม กับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้มีความรู้ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ
รับค าปรึกษา  แนะน า  

3 ด าเนินการของบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณด้าน
การอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
หมายเหตุ:เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 
1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
2.ร้อยละของความส าเร็จ 

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

ปริญญาตรี 2534 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
ปริญญาตรี 2541 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                   พ.ศ. 
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1สปอ.โพธาราม ราชบุรี                                                                   2531 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2สปอ.โพธาราม ราชบุรี                                                        2533 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3สปอ.ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี                                                          2540 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5สปอ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา                                                    2543 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5สปอ.บ่อพลอย กาญจนบุรี                                                    2544 
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5สปอ.ท่าม่วง กาญจนบุรี                                                      2544 
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5สพท.กจ. เขต1                                                                2546 
นักวิชาการศึกษาช านาญการสพอ.กจ. เขต1                                                                 2552 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ               ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                  2560 
 
   

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบงานสารบรรณ    ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ความรู้เรื่อง พรบ.โรงเรียนเอกชน และเพ่ิมเติมแก้ไข     ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ระดับที่ต้องการ 2 
5. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเก็บหลักฐานการศึกษา  ระดับท่ีต้องการ 2 
6. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเรื่องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  ระดับท่ีต้องการ 2 
7. ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนน(PSIS) ระดับท่ีต้องการ 2 
8. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเงินกองทุนสงเสริมโรงเรียนเอกชน  ระดับท่ีต้องการ 2 
9. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบส าหรับนักเรียนพิการและค่าตอบแทนครูสอน ระดับที่ต้องการ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ2 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับท่ีต้องการ2 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ2 
5. ทักษะการประสานงาน                                              ระดับที่ต้องการ 2 
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                     ระดับท่ีต้องการ 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                     ระดับที่ต้องการ 2 
8. ทักษะการบริหารโครงการ                                           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 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การมองภาพองค์รวม     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 

 
 
  

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 
 
(ลงชื่อ)  ชฎัชร ี มริภัณณฎี       (ลงชื่อ)  
        (นางชัฎชรี  มริภัณณฎ)ี        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ                       ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
     วันที่   1  เมษายน  2562                                              วันที่  1   เมษายน  2562    
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ชื่อสายงาน       วิชาการ 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ซึ่งตองก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ  ประสบการณ และความช านาญงานสูงในดานวิชาการศึกษา   ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก
ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญงานสูงในดานวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก ้   
ปัญหาที่ยาก  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  
เพ่ือน าไปใชประโยชนในการพัฒนางานดานวิชาการ
ศึกษาและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียน
การสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา   
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

4 ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

5 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา 
และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการ สงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขที ่กจ1065 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
6 ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรม

ความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน  
ดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตาง
ประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

7 ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหา และสรุปผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม โครงการดานการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนางานดานการศึกษา 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรตามนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ 

8 งานสารบรรณกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
9 การยกเลิกกิจการโรงเรียน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
10 ค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน / พ.ร.บ.

เงินเดือนครู 
1. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สงเคราะห์ครูเอกชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

11 เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 1. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สงเคราะห์ครูเอกชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

12 งานข้อมูลสารสนเทศ  
13 โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน 
14 การขอหนังสือรับรองสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล  

คนไข้ใน (ท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) 
1. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สงเคราะหฯ์ ให้กับโรงพยาบาล 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

15 การรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนเอกชนให้กองทุน
สงเคราะห์ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

16 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
17 การแต่งตั้งบรรจุและถอดถอนครูโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

18 การขออนุญาตพานักเรียน / ครูศึกษาดูงานใน / นอก
ประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

19 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของครู
โรงเรียนเอกชน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

20 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู ๓ %    ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
21 การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 1. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินกองทุน

สงเคราะห์ฯ ให้กับโรงพยาบาล 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

22 การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
23 การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 1. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินกองทุน

สงเคราะห์ฯ ให้กับโรงพยาบาล 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 วางแผนหรือรวมด าเนินการวางแผนการท างานตาม
แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน ระดับส านักหรือ
กอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ด าเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงานและ
โครงการ เป็นไปตามกรอบการประเมินผลที่กระทรวง
ก าหนด 

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานรวมกันโดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องตน แกสมาชิกในทีมงาน
หรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัด 

2 ใหขอคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของเพ่ือสรางความ   
เขาใจและความรวมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกัน 

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท าขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบ ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาและ
วิชาชีพแกบุคคลหรือหนวยงาน ที่เก่ียวของ เพื่อให
บุคคลหรือหนวยงานมีขอมูลและความคิดเห็นที่เปน 
ประโยชนประกอบการตัดสินใจ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษา   

2 สงเสริมการผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทาง
วิชาการ สื่อคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย สื่อการศึกษา
รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพรความรู เพ่ือ 
สงเสริมการใหบริการ ความรูแกประชาชนไดอยางทั่วถึง
และสะดวกมากขึ้น 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับ
ค าปรึกษา  แนะน า  

3 ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
ควบคุม ดูแลการจัดบริการ สงเสริมการศึกษา เชน จัด
พิพิธภัณฑทางการศึกษา  แหลงเรียนรู เพ่ือใหการ
บริการความรูและบริการ ทางดานการศึกษาและ
วิชาชีพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
4 ดูแลการเผยแพรการศึกษาหรือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เชน การจัด รายการวิทยุ โทร
ทัศน การเขียนบทความ การจัดท าวารสารหรือ
เอกสารตางๆ  เผยแพรทางสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพ่ือสงเสริม
ใหความรูทางการศึกษา การแนะแนว การศึกษาและ
วิชาชีพอยางทั่วถึงและทันสมัยอยูเสมอ 

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) 2551 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 2541 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน   
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                        พ.ศ. 
อาจารย์ 1 ระดับ 3                   โรงเรียนบ้านบ้านเสาหงษ์  สปอ.ทองผาภูมิ สปจ.กาญจนบุรี         2541 
บุคลากร 3    สปจ.กาญจนบุรี         2544 
บุคลากร 4   สปจ.กาญจนบุรี         2545 
บุคลากร 4   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2546 
บุคลากร 5   สพป.กาญจนบุรี เขต 3                                    2547 
บุคลากร 6 ว. สพป.กาญจนบุรี เขต 3      2550 
บุคลากร 7 ว. สพป.กาญจนบุรี เขต 3      2552 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3      2552  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองกลาง  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 2552  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3      2555  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3      2556  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี       2560  
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ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 3  
3. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบงานสารบรรณ  ระดับท่ีต้องการ 3 
4. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการยกเลิกกิจการโรงเรียน ระดับท่ีต้องการ 3 
5. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบค่าครองชีพชั่วคราว ระดับท่ีต้องการ 3 

ครูโรงเรียนเอกชน / พ.ร.บ.เงินเดือนครู 
6. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร  ระดับท่ีต้องการ 3  
7. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับท่ีต้องการ 3 
8. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบโครงการอาหารกลางวัน ระดับท่ีต้องการ 3 
9. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการขอหนังสือรับรองสิทธิ ระดับท่ีต้องการ 3 

เบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน 
10. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการรายงานการเบิกจ่าย ระดับท่ีต้องการ 3 

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ผู้อ านวยการ/ครูโรงเรียนเอกชน 
11. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ระดับท่ีต้องการ 3 
12. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการแต่งตั้งบรรจุและ ระดับท่ีต้องการ 3 

ถอดถอนครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 
13. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการขออนุญาตพานักเรียน/ ระดับท่ีต้องการ 3 

ครูศึกษาดูงานใน / นอกประเทศ 
14. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการขอผ่อนผันการเข้ารับ ระดับท่ีต้องการ 3 

ราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน 
15. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบ เงินสมทบกองทุน  ระดับท่ีต้องการ 3 

สงเคราะห์ครู ๓ %    
16. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ระดับท่ีต้องการ 3 
17. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบ การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ระดับท่ีต้องการ 3 
18. ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 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 
6. ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน                     ระดับท่ีต้องการ 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                     ระดับที่ต้องการ 2 
8. ทักษะการบริหารโครงการ                                           ระดับท่ีต้องการ 2 
9.  
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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 

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

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)    อาภา เวชสุนทร                                       (ลงชื่อ)  
                (นางอาภา  เวชสุนทร)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ                    ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่       เมษายน  2562                                    วันที่       เมษายน  2562    


