
ประกาศสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธทิาร
เรือ่ง รบัสมคัรดดัเลอืกขา้ราชภารพลเรอืนสามญัเพือ่แตง่ดัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ

ระดบัชำนาญการพเศษ

ดว้ยสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จะดำเนบิการดดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญั  
เข า้รบั ก ารป ระ เม นิ ผ ล งาน เพ ือ่ แ ต ง่ด ัง้ให ด้ ำรงต ำแ ห น ง่ป ระ เภ ท วชิ าก าร  ร ะ ด บั ช ำน าญ ก าร พ เิศ ษ  
ฉะน้ัน อาศยัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นใชการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัเพือ่แตง่ดัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 
ป ระเภ ท วชิ าก าร  ตามห นงัสอืสำนกังาน ก.พ . ท่ี นร ๑ o o ๖ /ว ๑ ๔  ลงวนัท ี ่ ๑ ๑  สงิหาคม ๒๔๖๔ 
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไชการยา้ย การโอน หรอืการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัเพ ือ่แตง่ดุ ัง้ 
ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัเพือ่แตง่ดัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ลงวนัที ่๒0 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึประกาศรบัสมคัรดดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญัเพ ือ่แตง่ดัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 
ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ โดยมรีายละเอยีดดงัน ี้
๑. ตำแหนง่ทีจ่ะตำเนนิการดดัเลอืก

ตำแหนง่ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ สงักดัสำนกังาน 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จำนวน ๓๗ ตำแหนง่ รายละเอยีดตาม เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑

๒. หนา้ทีค่วามรับผิดชอบของตำแหนง่ ลักษณะงาบทีป่ฏบิติั และสมรรถนะทีจ่ำเปน็ในการปฏบิตังิาน
รายละเอยีดตามแบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีแ่ตง่ดัง้ 

(แบบ ปส.๑) เอกสารแนบหา้fillระกาศ ๒

๓. คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมัครเขา้รับการดัดเลือก
๓.๑ เปน็ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ยกเวน้ สำนกังาน 

ก'.ค.ศ.สำนกังานกศน.และสำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน)
๓.๒ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ำหนดไวต้ามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๔ 

ลงวนัที ่ ๑๑ สงิหาคม ๒๔๖๔ มรีะยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแตง่ดัง้ 
ตามคณุวฒุขิองบคุคล และจะตอ้งมรีะยะเวลาการดำรงตำแหนง่ระดบัชำนาญการหรอืตำแหนง่อยา่งอืน่  
ทีเ่ทยีบเทา่ไมน่อ้ยักวา่ ๔ ปี และตอ้งปฏบิตังิาบใบสายงานท'ีจะแตง่ดัง้ หรอืงานทเีกีย่วขอ้งตามทีส่ว่นราชการ 
เหบ็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี

๓.๓ ม รีะยะเวลาใน การดำรงตำแห น ง่ห รอื เคยดำรงตำแห น ง่ใน ส ายงาน ท ีจ่ะแต ง่ด ัง้  
ตามคณุวฒุขิองบคุคล ในระยะเวลาทีก่ำหนด ดงันี้________________________

---------------^  ระดับ ;
คณุวฒุ ิ ~~~ —-— _____ _

ชำนาญการ 
พเิศษ

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ ๑๐ ปี
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ (หลักสูตร ๔ ปี)* ๙  ปี
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ (หลกัสตูร ๖ ปี)* ๘ ปี
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ ๘ จ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือวุฒบัิตร หรือหนังสืออนุมิติบัตร ; ๖ ปี

/* หมายถึง...



* หมา&ถึง คุณวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลัfvสูตรกำหนดเวลาศีกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กำหนดให้ไต้รันเงินเศึอนตามหลักสูตร ๕ ปี) นละคุณวุฒิปริญญาตริท่ีมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาสนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี ก.พ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ■ 
ในสายงานท่ีกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร (5)00๘/ว ๗3 ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

กรณตีอ้งพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลใบเรือ่งการนบัระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่ 
หรอืเคยดำรงตำแหนง่ใบสายงานทีจ่ะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุซิองบคุคลไม,มหีรอืมแีตไ่มค่รบ กอ็าจพ จิารณ า 
นำระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ หร้ฮืตำแหนง่อยางอืน่ตามที ่ ก.พ. กาหนด 
มานบัเปน็ระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลูกนัไต้

(๑) กรณที ีเ่ปน็การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสวยงาน 
ของตำแหนง่ประเภทวชิาการ ใหพ้ จิารณ านบัระยะเวลาการปฏบิตังิานตามขอ้เทจ็จรงิของลกัษณ ะงาบ 
ท ีป่ ฏ บิ ตั งิาน อย ูจ่ร งิ และคำน งึถงึป ระโยขน ท์ ีท่ างราขการจะไดร้บั  โด ยช ว่งระยะเวลาท ีป่ ฏ บิ ตั งิาบ  
ทีจ่ะนำมานบันัน้ ตอ้งเปน็ชว่งระยะเวลาทีผู่น้ัน้มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

(๒) กรณ ที ีเ่ปน็กว็รนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหนง่ในสายงาน
ของตำแหนง่ประเภทท ัว่ไป ใหพ้ จิารณ านบัระยะเวลาการปฏบิตังิาน  ตามขอ้เท จ็จรงิของลกัษณ ะงาน 
ทีป่ฏบิตังิานอยูจ่รงิ โดยใหน้บัไตไ้มเ่กนิ.คร่ึงหนึง่ของระยะเวลาการปฏบิตังิานทีน่ำมานบั

r  ทัง่นี ้การนบัระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู จะตอ้งมคีำสัง่รกัษาราชการแทน/รกัษาการ 
ใบตำแหนง่ หรอืคำสัง่มอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่วอยา่งชดัเจน รวมทัง่ตอ้งมกีารปฏบิตังิานจรงิดว้ย

อน่ึง ผูส้มคัรเขา้รบัการดดัเลอืกจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นในวนัเปดิรบัสมคัรวบัสดุทา้ย 
(วนัท ี ่ ๒๙ เมษ ายน  ๒๕๖๕) และหากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ เปน็ผูข้าดคณุสมบตั ิ หรอืจะมคีณุสมบตั ิ
ครบถว้นเกนิระยะเวลาทีก่ำหนดจะถกูดดัสทิธใิบการพจิารณาเขา้รบัการดดัเลอืกๆ

๔. กำหนดการและวธิกีารสมคัร
ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารไต้ท่ีเว็บไซต์ vvww.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และทางเว็บไซต์ 

w w w .bga.m oe.go.th หวัขอ้ “ข า่วป ระกาศ” และยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสารตามท ีก่ำหนด 
โดยมสี ทิ ธสิมคัรเขา้รบั การคดั เลอืกไต เ้พ ยีง ๑  ตำแหนง่ ในระหวา่งวนัที ่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
ใบ่วันและเวลาราขการ (ภาคเขา้เวลา 0๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. ภาคบา่ยเวลา ๑๓.0๐ -  ๑๖.๓๐ น.) ณ สถานท่ีรับสมัคร ดงันี ้

๔.๑ ขา้ราขการทีป่ฏบิตัริาชการประจำหรอืชว่ยราขการประจำในสว่นกลาง รวมทัง่ขา้ราชการ 
ในสงักดัสถาบนัพฒันาคร ู คณ าจารย ์และบคุลากรทางภารศกึษา ใหย้ืน่ใบสมคัรทีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล 
สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

๔.๒ ขา้ราชการทีป่ฏบิตัริาชการประจำหรอืชว่ยราชการประจำในสำนกังานศกึษาธกิารภาค 
สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดั ห รอืศนูยข์บั เคล ือ่นการศกึษาใบจงัห วดัชายแดนภาคใต ้ใหย้ืน่ใบสมคัร 
ทีส่ำนกังานศกึษาธกิารภาค สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั หรือศูนย์ขบัเคลือ่นการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ท ีต่นปฏบิตัริาชการอยู ่ และเมือ่ครบกำหนดวนัเปดิรบัสมคัรวนัสดุทา้ย (วนัที ่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) แลว้ 
ขอใหส้ำนกังานศกึษาธกิารภาค สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั หรอืศนูยข์บัเคลือ่นการศกึษาในจงัหวดัชายแดน 
ภาคใตท้ีม่ขีา้ราชการยืน่ใบสมคัร จดัลง่เอกสารการสมคัรทางโปรษณยีต์ว่นพเิศษ(EMS) ไปยงักลุม่บรหิารงาบ 
บคุคล สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ภายใบวนัที ่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ ๕. เอกสาร...

http://www.bga.moe.go.th


๕. เอทสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรคดัเลอืก
ใหผู้้ทีม่คีณุสมบติครบถ้วนและบำะสงค์จะสมัครเข้ารับการดัดเลือกๆ จะต้องย่ืนเอกสารการสมัคร 

จำนวนทัง้สิน้ ๖ เลม่ โดยจดัทำเปน็ตน้ฉบบั =๑ เลม่ และสำเนา จำนวน ๕ เลม่ (ถา่ยจากตน้ฉบบั) ประกอบดว้ย 
๕.๑ ใบสมคัรตามใบสมคัรเขา้รบัการคดเลอืก (นบบ ปล.๒) เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓ 
๕.๒ สำเนาสมดุประวตัหิรอืสำเนา ก.พ. .๗ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
๕.๓ คำซีแ้จงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ใบสายงานอืน่มานบัรวมเปน็ระยะเวลา 

ซบตา้ในการดำรงตำแหนง่ทขอประเมนิตามแบบดำซีแ้จงการขอนำระยะเวลาการดำรงตา้นหุนงในสวยงานอืน่ 
เอกสารแนเ iทา้ยประกาศ ๕ (เฉพาะกรณทีีต่อ้งขอนบัระยะเวลาทีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลู) โดยจะตอ้งมดีำสัง่ 
รกัษ าราชการแท น /รกัษ าการใบ ตำแห น ง่ ห รอืดำส ัง่มอบห มายใหป้ฏบิ ตัหิ น า้ท ีด่ งักลา่วอยา่งซดัเจน 
รวมทัง้ตอ้งมกีารปฏบิตงิานจรงิ เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๖ แนบมาประกอบการพจิารณาดว้ย 

๕.๔ ขือ่ผลงาน เคา้โครงผลงาน ข้อเสนอแนวคดิ ทีจ่ะสง่ประเมนิ ดงันี้
๕.๔.๑ ผลงานหรอืผลการปฏบิตังิานทีจ่ดัทำขึน้ในระหวา่งยอ้นหลงัตํา่กว่า่ ๑ ระดบั 

จำนวน ๒ เร่ือง โดยมีรูปแบบและเง่ือนไขตาม {ตวัอยา่ง ๑ ) เอกสารแนบทายประกาศ ๓ ดงันี้
(๑) ผลงานท่ีส่งประเมิน ต้องเป็นผลงานท่ีส่งในคราวเดียวกัน โดยอยู่วงน้อย ๑  เรือ่ง 

ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
(๒) ผลงานทีข่อประเมนิผูเ้สนอผลงานตอ้งดำเนนิการไม1นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 

กรณทีีผ่ลงานทัน้มผีูร้ว่มจดัทำผลงาบใหแ้สดงลดัสว่นและบทบาทของผูฃ้อประเมนิและผูร้ว่มจดัทำผลงาน 
รวมทัง้รายขือ่ผูร้ว่มจดัทำผลงานดว้ย

๕.๔.๒ ขอ้เสนอแนวคดิในการปรบัปรงุหรอืพฒันางาน จำนวน ๑  เรือ่ง โดยมรีปูแบบ 
และเงือ่นไขตาม (ตวัอยา่ง ๒) เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓

๕.๕ สรปุผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี นบัถงึวนัปดีรบัสมคัร) จำนวน 
ไมเ่กนิ ๕ เรือ่ง โดยมรีปูแบบและเงือ่นไขลาม (ตวัอยา่ง ๓) เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓

๕.๖ แบบประเมนิคณุ ลกัษณ ะของบคุคล (แบบ ปส.๓) เอกสารแน บ ท า้ยป ระกาศ ๔ 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่ดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสำนกัหรอืเทยีบเทา่ เปน็ผูป้ระเมนิ และสง่ผลการพจิารณาให ้
กลุม่บรหิารงานบคุคล สำนกัอำนวยการ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ในชัน้ “ลบั ”ทางไปรษณยี ์
ดว่นพเิศษ (EMS) ภายใบวบัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.๗ ตวัอยา่งรปูแบบการตดิสลปิรปูเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรคดัเลอืก 
ระดบัชำนาญการพเิศษ เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๗

๖. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก
การพจิารณ าคดัเลอืก คณะกรรมการคดัเลอืกๆ จะพจิารณาคดัเลอืกจากเอกสารใบสมคัร 

เขา้รบัการคดัเลอืก ประวติกิารทำงาน ประวัตสิว่นบคุคล ประสบการณก์ารสกิอบรมดงูาน ผลงานและขอ้เสนอ 
แนวคดิการพฒันาหรือการปรบัปรงุงาน และขอ้มลูตา่ง  ๆ เพือ่ใหท้ราบถงึความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม 
กบัตำแหนง่ ทัง้นี ้อาจกำหนดใหม้กีารสมัภาษณด์ว้ยกไ็ด้

๗. การประกาศรายชีอ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารจะประกาศรายขือ่ผ ูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการ 

ประเมนิผลงาน จำนวนตำแหนง่ละ ๑ คน โดยจะประกาศรายขือ่ พรอ้มขือ่ผลงาน ลดัสว่นของผลงาบ ตลอดจน 
ขอ้เสนอแนวคดิการพฒันาหรือการปรบัปรงุงาน ของผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและเปดีโอกาสใหม้กีารทกัทว้งไดภ้ายใบ 
เวลา ๓๐ วับ นบัตัง้แตว่นัประกาศผล

/ ๘. ภารแตง่ตัง้...



«๘. ก!รฒ ให ด้ จํรงตำน ห ฟ ง
1,,;. ;■ ^ ' $ หร้ฃัm ร!fo-ะลาศรๆ©เอให ้ เขา้รบัการประเมนิพลงาน จะหอ้งจลสง่« ลงานเพ ือ่รอรบั

การประเมนิตามหลกัเก ณทแัละวริกีารทีก่ำหนด ทา©ในเวลา ๑ ปี นบัตัง้แตวํนัประกาศผล และจะใหร้บั 
การแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่สงูขึน้เมือ่เรนผูผ้ำนกรรประเมนิผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ ต ัง้น ีy้ ตอํนวนัทีส่ำนกังาน 
ฟลดักระทรวงสกึบาธกิาร ใหร้บัผลงานพืม่เีอกสารศรบหว้นสมบรูฒ ลามจรฉนำเปประกอบการทจิารณ า 
ไห้ทันที โด©ใมห่อ้งนกเขเพิม่เตมิในสว่นทีเ่บนสาระสำศญัของผลงาน และy กอ่นวนัทีม่คีณุสมบตัคิรบหว้น 
ตามหลกัเกณฑทีต่ำทนด

ประกาศ ล. ...... เ^  มนีาคม ท:ศ. fed:๖๕

(นายสหุท้ร^านไํทอง) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑

บญัชตีำแหนง่ทีจ่ะตำเนนิการคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
เพีอ่แตง่ตัง้ไทต้ำรงตำแหนง่ประนกทวซิาการระคบัชำนาญการพเิศษ

ท่ี ตานร๗ ง 
เลขท ี่ ช่ือตำ นรฒงํ สังกัด

๑ «5)๕๖๗ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน กลุ,มพฒันาระบบบรหิาร
'๒ ๑๔๖๘ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน กล,มพฒันาระบนบริหาร
๓ ๑๗0๖ นกัวชิาการเงนิและบญัชี กลุม่บรหิารงานคลงัและสนิทรพัย ์สำนกัอำนวยการ

. ๔ ๑๗๗๑ นกัวชิาการศกึษา ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
๕ ๑๗ ๙0 นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
๖ ๑๗๙๙ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
๗ ๑๘๔0 นกัทรพัยากรบคุคล สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา
๘ ๑๘๖๔ นกัทรพัยากรบคุคล สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทวงการศกึษา
๙ ๑๘๖๙ นกัทรพัยากรบคุคล สถานนีพฒนาครู คณาจารย์แ์ละบคุลากรทางการศกึษา
๑ 0 ๑๙๓0 นกัวชิาการศกึษา สำนกัการลกูเสอื อวุกาชาด และกจิการนกัเรยีน
๑ ๑ ๑๙๓๓ นกัวชิาการศกึษา สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีน
p * ๑๙0๔ นกัทรพัยากรบคุคล ส ำน กัรลกู เส อื  ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีบ
<5)๓ ๑๙๓๘ นกัทรพัยากรบคุคล สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีน
(ร)(ริ! ๑๙๓๙ นกัทรพัยากรบคุคล สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีน
(ร)(ร!, ๑๙๔๑ นกัทรพัยากรบคุคล สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีบ
๑๖ ๑๙๔๗ นกัวิเทศสมัพนัธ์ สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ
๑๗ ๑๙๖๔ นกัวิเทศสมัพนัธ์ สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ
๑๘ ๒๔๔๒ นิติกร สำนกันติิการ
๑๙ ๒๔๔๙ นติิกร สำนกันติิการ
๒0 ๒๔๔๖ นติิกร สำนักนิติการ
๒๑ ๒๓๔๗ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน สำนกันโยบายและยทุธศาสตร์
๒๒ ๒๓๔๔ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน สำนกันิโอบายและยทุธศาสตร์
๒๓ ๒๔00 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน สำนกันโยบายและยทุธศาสตร์
๒๔ ๒๔0๔ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน สำนกันโยบายและยทุธศาสตร์
๒๕ ๒๔0๘ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน สำนกันโยบายและยทุธศาสตร์
๒๖ ๒๔๙๗ นกัวชิาการศกึษา

(ผอ.กลุม่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา)
สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๑ (ลพบรีุ)

๒๗ ๒๔0๓ นกัทรพัยากรบคุคล 
(ผอ.กลุม่บรหิารงานบคุคล)

สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๑ (ลพบรีุ)

๒๘ ๒๕๓๕ นิติกร สำนกังาบศกึษาธกิารภาค ๒ (ปทมุธาน)ี
๒๙ ๒๖0๘ นกัจดัการงานทัว่ไป 

{ผอ.กลุม่อำนวยการ)
สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)

0)0 ๒๖๒๒ นติิกร สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๕ (นครศรีธรรมราช) _____
€ท๑ ๖๖๕๔ นกัวชิาการศกึษา

(ผอ.กลุม่พฒันาภารศกึษา)
สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๖ (ภเูกต็) f/kF L X
______________________________________ _— ไร)J i l l s

/ ๓๒. ต ำ แ ห น เ^ !



ฝงหืจ่ะดํ̂ ฒนิการคดัเสอิท#!ร^ารพุณรอีนสามญั  
เพอเฟงตัง้ใหด้ำรงดวํแทนง่ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาฒกูารพเิศษ

; ท่ี ดำแหนง่ 
เลขที ขือ่ดำนหฟง่ สงิคดั

1 ๓๒ ๒๖๖๖ นกจ้ลการงานหิว้ไป 
(กอ.กลุม่อำนวยการ)

สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๗ (ยะลา)

๓๓ ๒๖๘0 นสิลร ; สำนกังานศกึษาธกิารภาค๗ (ยะลา)
๓๔ ๒๖๘๓ นกัวชิาการศกึษา 

(กอ.'กลุม่พฒันาการศกึษา)
สำนกังานศกึษาธกิารภาค๗ (ยะลา) ;

๓๔ ๒๗00 นกัวชิาการศกึษา
(กอ.กลุม่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา)

สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๘ (ชลบรุ)ี

€ก๖ ๒๘๗๔ นกัวชิาการศกึษา
(กอ.กลุม่ยุทธศาสตร์ก?ไรศึกษา)

สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๑๔ (อบุลราชธาน)ี

๓๗ ๒๘๘๖ นกัวชิาการศกึษา 
(พอ.กลุม่พฒันาการศกึษา)

สำนกังานศกึษาธกิารภาค -๑๔ (อบุลราชธาน)ี ^ — ^  1

๔*' ฐ่ภย



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๒
.......4........... : บ • ' แบบปส.®

แบบแสดงรายละเอยีดพอีวกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแลง่ตงั 
สว่นราชการทลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
สำนหนง่ทีจ่ะแล่งตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นักวิเคราะห์น'๒บายและแผน ระตับ ชำนาญการพเิศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑£๖๗________________________________________________

งานในหนา้ที่.... ............. .................................  ..................................................................
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามร ู ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ ์
สงูมากเปน็พเิศษ โดยมหีนา้ท ีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการของสำนกังาน 
ปลดักระทรวงและกระทรวง รวมทัง้ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิยั และปฏบิตังิานอืน่ตามทีใ่ตรั้บมอบหมาย 
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน

(๑):ดำเนินการเพ่ือสนับสบุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการชุองสำนักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง

(๒)ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการชองสำนักงานปลดกระทรวง 
และกระทรวง

(๓) ประสาบงานเพือ่สรา้งเครอืฃร่ย์การพฒันาระบบราชการซองสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
เพือ่สง่เสรมิแรงจงูใจในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงาน

(๔) วเิคราะห ์ลงัเคราะหซ์อมลู เพือ่จดัทำชอ้เสนอแนะเชงินโยบายตา้นการพฒันาระบบราชการ 
ของสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง

(๕) ประสาบนละดำเนนิการจดัประชมุเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการซองหนว่ยงาน 
ใบสงักดักระทรวง

(๖) ศกึษา วเิคราะห ์ กำหนดแนวทางการประเมนิผลการดำเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบ 
ราชการของสำนกังาบปลดักระทรวงและกระทรวง

(๗) รวบรวม และจดัทำสรปุผลการดำเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการซองหนว่ยงาน 
ในสงักดักระทรวง

(๘) ประสานการดำเนนิกจิกรรมประกวดสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาระบบราชกุารชุอุงสำนกังาบ 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

(๙) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานซองหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
(๑ 0) ปฏนิตังิานอืน่ดามทีใ่ตร้บัมอบหมาย______________________________

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๕๖๘...



-๒- &

แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแต่งต้ัง 
ส่วนราชทาร ทลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตำนหนังท่ีจะแตง่ตัง้

ช่ือตำแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบั ชำนาญลารพ4ิศษ -
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๕๖๘_______________________________________________________________

งาน'โนหนาท่ี : ::........................................... ......................... น่น่.'''.โ'.-. ..........................................
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานใบฐานะผูป้ฏบิตังิานทีด่ฮ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ ์
สงูมากเปน็พเิศษโดยมหีนา้ท ีร่บัผดิชอบเก ีย่วกบังานยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการของสา์นกังาน 
ปลดักระทรวงและกระทรวง รวมทัง้ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิยั และปฏบิตังิานอืน่ตามทีI่ดร้บัมอปหมาย 
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน

(๑ )ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิยั และพฒันานวัตกรรมการบรหิารจดัการลงุคก์าร/การพฒันาระบบ 
ราชการ

{๒) ศกึษา วเิคราะห ์หลกัเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และการประเมนิ 
สถานะชองหนว่ยงานภาครัฐใบภารเปน็ระบบราชการ ๔.0 (PMQA ๔.0)

<๓) กำหนดแนวทางและจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการไ^หารจัดการองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง

(๔ )ตำเนนิการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและยกระดับองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง

(๕) ตำเนนิการสง่เสรมิ สนับสนุน ตดิตามและรายงานผลการตำเนบิงานพฒันาคณุภาพการบรหิาร 
จดัการภาครฐัของสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง

{๖) ตำเนนิการสง่เสรมิ สนบัสนบุการนำองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมการบรหิารจดัการองคก์ารมาใช ้
ในการพฒันาระบบราชการ

(๗) ตำเนนิการสง่เสรมิ สนบัสนนุและจดัทำขอ้เสนอแนะการพฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการองคก์าร 
ชองสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง

(๘) ใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการองคก์าร
(๙) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสบนุการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวชอ้ง
(๑0) ปฏบัิตงิานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๗0๖...



-๓ -

แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วก!ักหใาทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ดัง้
'สว่นราชการ กลุ่ม•บริหารงา'นคลังและสินทรัพย์ สำนกัอำนวยการไ J รตำแหนง่ทจีะแฟงตงั

ซือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการเงนิและบญัช ี ระตบั ชำนาญการพเิศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๗๐๖

งาบไนหน้าท่ี............  .....  ....................................
©. หนา้ทีค่วามรัชผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ .์และความชำนาญ งานสงูมากตา้นการศกึษา วเิคราะห  ์ วจิ ยั  
พระราชบญัญต้ ิ กฎหมาย ระเบยีบ และแนวทางปฏนิตัเิกีย่วกบัการดำเนนิงานเงนินอกงบประมาณ บรหิารเงนิ 
นอกงบประมาณทีอ่ยโูนระบบบญัชสีว่นราชการ ประเภทเงนิคา่เชา่ทีด่นิราชพสัดฺแุละคา่เชา่อาคารทีร่าชพสัด ุ
{ทนุตามพนิยักรรม) ปรบัปรงุ หาชอ้เสน่อแ่นวทาง เสนอความเหน็ ประเมนิผลพจิารณากำหนดtlระเดบ็ 
สรปุรายงาน ควบคมุ ตรวจสอบ กำกบั ดแูล แกใัฃปญ๋หาชดัชอ้งใบการดำเนนิงาน วางแผน การจดัสรร 
เงนินอกงบประมาณ สง่เสรมิ และพฒั นาการใชเ้ทคโนโลยกีารดำเนนิงาบเก ีย่วกบัเงนินอกงบประมาณ  
ดำเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารเงนินอกงบบร่ะ่มาณทีอ่ยใูนระบบบญัชสีว่นราชการ 3รริหารเงินนอกงบประมาณ 
ทีอ่ยูน่อกระบบบญัชสีว่นราชการ ดำเนนิงานในฐานะกรรมการและเลขานะการหรอืกรรมการและเหรญัญกิชอง 
คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ ทนุ/กองทนุ/เงนิทนุ/มลูนธิ ิ จดัทำรายงานการเงนิและเสนอรายงานการเงนิ 
ประจำปขีอง ทนุ /กองทนุ /เงนิทนุ  มลูนธิ ิ และสนบัสบนุตนเองใหพ้ฒันา สง่เสรมิ และน เิทศบคุลากร 
ใบ งาบ ให ม้ คี วาม ร ูเ้พ ือ่ เพ ิม่ พ นู ศ กั ยภ าพ ใน ก ารท ำงาน  ใน การตดัส นิ ใจและแกป้ ญี ห าท ีย่ากม ากใน  
กลุม่บรหิารงานคลงัและสนิทรพัย ์ สำนกัอำนวยการ สำบกงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ใหก้ารบรหิาร 
เงินนอกงบประมาณถูกต้องตามหลกัเกณฑ ์และแนวทางทีก่ำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด และมีประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารจดัการ 
๒. ลกัษณะงาบทีป่ฏบิติั

(๑) กำกบั ตดิตาม แนะนำ ใหด้ำปรกึษาและตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิานใน 
งานเงนินอกงบประมาณ เพือ่ใหด้ำเนนิงานบรรลตุามเปา๋หมายทีก่ำหนด

{๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั พระราชบญัญตั ิ กฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการดำเนบิงาน 
เงนินอกงบประมาณ ใหเ้ปนีใปตามพระราชบญัญตั ิ ฯ ตามมตคิณะรฐัมนตรตีามระเบยีบกระทรวงการคลงั
ในสว่นทีเ่กีย่วชอ้ง ตามวตัถปุระสงคข์องผูบ้รจิาคในพนิยักรรม ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 
และตามระเบยีบสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยเงนิประเภทนัน้  ๆ และตามมตทิีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบรหิารทนุ/กองทบุหนนุเวยีน

(๓) บรหิารเงินนอกงบประมาณทีอ่ยูใ่นระบบบญัชสีว่นราชการ ประเภทเงนิคา่เชา่ทีด่นิราชพสัด ุ
และคา่เชา่อาคารทีร่าชพสัด ุ{ทนุตามพนิยักรรม)โดยดำเนนิท'ไรเกีย่วกบัทารคำนวณเงนิเพือ่จดัสรร 
เปน็ทนุการศกึษา การจดัประชมุคณะกรรมการ การจดัสรรทนุ การเสนอขออนมุติเิบกิจา่ย เงนิทนุการศกึษ 
การตดิตามรายงานผลการจดัสรรทบุการศกึษา เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ ์ของผูบ้รจิาค

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๗๐๖ {ต่อ)



<๔) ปรับปรุง หาขอ้เสนอแนวทิาง เสนอความเหน็ ประเมนิผลพจิารณากำหนดประเดน็ สรปุรายงาน I
เพือ่นำเสนอตอ่คณะกรรมการตา่ง ๆ ในการกำหนดแนวทวงหลกัเกณฑน์ละวธิกีารบรหิารเงินนอกงบประมาณ j 
ใหเ้ปน็ใปตามฟา้หมายทีก่ำทนด I

<๔) ควบคมุ ตรวจสอบ กำกบั ดแูล แก!ัซปญึหาขดัขอ้งในการดำเนนิงานเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานการเงนิ 
และการบญัชซีองเงินบอกงบ.ประมาณใหเ้ปน็ใปดว้ยความถกูตอ้งเรยีบรอ้ย สามารถตรวจสอบใต้
--------{๖) วางแผนการวดิสรรเงนินอกงบประมาณ เพือ่ใหก้ารรับ “จา่ยเงนิ เปน็ไปตามฟา้หมาย

■ และตรงตามวตัถปุระสงคร์องเงนินอกงบประมาณประเภทนัน้ ๆ
<๗) สง่เสรมิและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยใีนการดำเนนิงานเทีย่วกบัเงินนอกงบประมาณ 
<๘) การดำเนนิงานเกีย่วกบักองทนุหมบุเวยีน
(๙) การบรหิารเงนินอกงบประมาณทีอ่ยใูนระบบบญัชสีว่นราชการจากเงนิรบับรจิาคเงนิคา่เชา่ทีด่นิ 

และคา่เชา่อาคารท,ีราชพสัด ุโดยการคำนวณกำหนดวงเงนิจดัสรรเปน็ทนุการศกึษา การจดัประชมุ 
คณะกรรมการ การจดัสรรทนุ การเสนอขออนมุตัเิบกิจา่ยเงนิทนุการศกึษา การตดิตามรายงานผลการจดัสรร 
ทนุการศกึษา เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณช์องผูบ้รจิาค

.(๑๐) การบรหิารเงนินอกงบประมาณทีอ่ยูน่อกระบบบญัชสีว่นราชการ จากเงนิรบับรจิาคและเงนิอืน่  ๆ
โดยดำเนนิการเทีย่วกบัการจดัประชมุคณะกรรมการ การจดัสรรทนุ การเสนอขออนมุตัเิบกิจา่ยเงนิ r
การจดัทำบญัช ี รายงานการเงนิสำหรบัรายการทีม่รีะเบยีบและหลกัเกณฑ ์กำหนดใหจ้ดัทำบญัชี

(๑๑) การดำเนนิงานใบฐานะกรรมการและเลขานกุาร กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร หรอืกรรมการ 
และเหรญัญกิของคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ ทนุ/กองทนุ/เงนิทนุ/มลูนธิิ

(๑๒) จดัทำรายงานการเงนิประจำปขีอง ทนุ/กองทนุ/เงนิทบุ เพือ่สง่ใหก้ลุม่ตรวจสอบภายใน 
หรอืผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก ทำการตรวจสอบความถกูตอ้งในงบการเงนิ พร้อมทัง้ไตเ้สนอความเหน็ 
หรือขอ้เสนอแนะไว้

{๑๓) เสนอรายงาบการเงนิประจำปขีอง ทนุ/กองทนุ/เงนิทนุ/มลูนธิ ิ เพือ่เสนอใหผู้บ้ริหาร 
หรอืคณะกรรมการบรหิารทนุ/กองทบุ/เงนิทนุ/มลูนธิใิชเ้ปน็เครือ่งมอืใบการตดัสนิใจในการบรหิาร 

(๑๔) ปฏบิตังิานอืน่ต่ามทีไ่ตร้บัมอบหมาย

^  ^  -๔-

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๗๗๑...



แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนำทีค่วามรบัผดิชอบซองตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
สว่นราชการ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ลำนกังานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
ตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

ชีอ่ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา ระดบั ชำนาญการพเิศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๗๗๑

งาบในหนำที ่ ... ................ ............................  .......
๑. หนาทีค่วามรับผิดชอบ่

ปฏบิตังิานโนฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิาน .
โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญงานสงูมากโบตา้นวชิาการศกึษา การจดัทำ 
ขอ้เสนอนโยบายและแผนปฏบิตักิาร การพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสบเทศ พฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์ 
เพ ือ่การเรยีนรู ้ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิโจหรอืแกป้ญัหาทีย่ากมาก และปฏบิตังิานอืน่ตามทีโ่ดร้บัมอบหมาย 
๒. ลกัษณะงานท่ีปฏบัิติ

(๑) ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห  ์ลงัเคราะห  ์ รวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรู ้ เกีย่วกบั นโยบาย 
และแผนตา้นการศกึษา’คา้นเทคโนโลยดีจิทิลั โนระดบัประเทศ ระดบักระทรวง และระดบัลำนกังาน 
ปลัด กระทรวงศกึษาธกิาร เพ ือ่จดัทำขอ้เสนอนโยบาย แผนปฏบิตักิารดจิหิลัเพือ่การศกึษา แผนพฒันาระบบ 
ข้อมูลสารสบเทศต้านการศึกษา แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ลำนกังาบ 
ปลัดกระทรวง และประเทศ รวมถงึแผนปฏบิต้ริาชการประจำปขีองหนว่ยงาน โตต้ามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

(๒) จดัทำขอ้เสนอนโยบาย แผนปฏบิต้กิารดจิทิลัเพือ่การศกึษา แผนพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
ตา้นการศกึษา และแผนปฏบิตักิารตา้นขอ้มลูสารสนเทศประจำป ี ของกระทรวงศกึษาธกิารสำนกังาบ 
ปลัด กระทรวง และประเทศ เพือ่เปน็กรอบแนวทางโนการพฒันาดจิทิลัเพือ่การศกึษา และพฒันาระบบ 
ขอ้มลูสารสนเทศตา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร สำนกังานปลดักระทรวง และประเทศ 
รวมถงึแผนปฏบิตัริาชการประจำปขีองหนว่ยงาน

(๓) ศกึษา วเิคราะห ์พฒันา และบรูณาการ ระบบขอ้มลูสารสนเทศต่า้นการศกึษาเพือ่การแลกเปลีย่น 
ขอ้มลูและการโหบัรกิารระหวา่งหนว่ยงาน กำหนดมาตรฐานการจดัเกบ็เปดิเผยและแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั 
ตามมาตรฐาน O pen Data รวมถงึจดัทำนโยบาย แนวปฏบิติั และวางระบบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ระบบสารสนเทศ และการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์ ออกแบบและพฒันาระบบสำนกังานอเิลก็ทรอนกิสท์ีห่นัสมยัเพือ่การบรหิาร 
จดัการของกระทรวงและสำนกังานปลดักระทรวงรวมถงึพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐานภาครฐั 
(G overnm ent Service P latform ) เพือ่รองรบัการพฒันาตอ่ยอดแอปพลเิคชนัหรอีบรกิารรปูแบบโหม่

(๕) จดัทำและพฒันาระบบงานประยกุต ์ระบบสารสนเทศ ระบบการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ระบบฐ'!นข้อมูล และระบบ^ลงัขอ้มลูทีม่รีอบขา่ยกวา้ง เพือ่สนชัสนนุการปฏบิตังิานตา้นสารสนเทศ 
ชองสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวงศกึษาธกิาร

(๖) ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยตีจิหิลั ระบบสารสบเทศ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยดีจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศโหทับัสมยั (

/เลชทีต่ำแหนง่ ๑๗๗๑ ( ^ ^ ^ ^



<๗) ศกึษ'ไ วิ(.คราะห ์ออกัแบบ■ และพิพษาดวิพิณเพลตฟอร์k พือ่ลารแยนรูส้ ือ่ความเ่ดวงิ&่นวfํernรม่ 
การเรยีนเสือ่สงัคมออใ!;ลน ์ทีม่ฟีระสทิธภิาพ เพือ่!ห้̂ 'ษบรกิารสามารถพา้ลงึการ!ทนรกิาร!ด!้ดยสะควก 
'นละรวดเร็ว

<๘) ศกึษา วเิคราะห ์กลัน่กรองขอ้เสนอโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ธองหนว่ยงาน!นสงักดักระทรวงศกึษาธกิารเสนอขอรบัความเหน็ชอบลอ่คณะทางานพจิารณากลัน่กรอง 
งซประมาณดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแสะ 
การสือ่สารชองกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่!หเ้หน็ไนต่ามมตคิณะรฐัมนตรี วันท่ี งอรท มนีาคม 40๕๔๗ 
เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารจดัหาระบบคอมพวิเตอรภ์าครฐั

(๙) กำกบั ดแูล และบรหิารสญัญาตา่ง  ๆโหเ์มนี!ปตามขอ้กำหนด/สญัญา เพือ่ใหเ้กดิผลสม้ฤทธิ ้
ในการปฎบิตงิานตามแผนงาน โครงการ

{๑๐)ปฏบํิติงานร่วมกับหรือสนบัสนนฑารปฏใิ]ติงานของกลุ่มอ่ืน _11
• (๑๑) ป^ฏบิต้งิานอ่ืนตามที!่ด้รัฃมีอบหมาย

/เล'ซทตำนหน,ง ๑๗๙0, ๑๗๙๙.,;



แบบแสดงรา่ยละเรยดเฉีย่วทบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบชองตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ดัง้ 
สว่นราชการ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำนกังานใ]ลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ดัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลชทตำนหนง่ ๑๗ ๙0, ๑๗๙๙

: งานในหนา้ที่................................. .................. ..............  .......................... ........... ......... ...
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาบ 
โดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ  ์ และความชำนาญ งานสงูมากในตา้นวชิาการคอมพวิเตอร์
ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญืหาทีย่ากมาก และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย_________________

๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
(๑)ศกึษา วเิคราะห ์พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยดีจิหิลัระบบสารสนเทศ เพือ่พฒันาเทคโนโลย ี

คิจิพลันละเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันัสมัย
<๒) ศกึษา วเิคราะห  ์ กำหนดคณุลกัษณะเฉพาะของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์ ระบบเครอืขา่ย 

ระบ บ งาน ป ระยกุต  ์ ระบ บ ศนู ยซ์ อม ลูกลาง ระบ บ คลาวต  ์ ระบ บ ความ ม ัน่ คงป ลอดภ ยัท างไซ เบ อร ์
ระบบสารสนเทศ และแพลตฟอร์ม เพือ่ใหไ์ดร้ะบบทีม่มีาตรฐาน และตรงตามความตอ้งการ ลกัษณะการใ่ชง้าน 
ของหนว่ยงาน

(๓) จดัทำและพฒั นาระบบงาบประยกุต ์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเช ือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ระบบฐานขอ้มลู และระบบคลงัขอ้มลูทีม่ฃีอบขา่ยกวา้ง เพือ่พฒันางานคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหห้นัสมยัของสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวงศกึษาธกิาร

(๔) ศกึษา ว เิคราะห  ์ พฒั นาระบบตจิหิ ลัแพ ลดฟ อรม์ เพ ือ่การเรยีนรูแ้ห ง่ชาต  ิ (N ational Digital 
learning Platform ) จดัทำมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหบ้รกิารระบบสือ่การเรยีนรู ้ เพ ือ่การจดัการศกึษาของ 
สำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวงศกึษาธกิาร

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์พฒันาระบบสำนกังานอเิลก็ทรอนกิสห์รอืแพลตฟอรม์บรหิารจดัการภายในองคก์ร 
(Sm art Office) และแพ ลตฟ อรม์บ รกิารพ ืน้ ฐาน ภาครฐั (G overnm ent Service P latform ) และจดัทฺำ 
ม ำต รฐาน ท ีเ่ก ีย่วข อ้ ง เพ ือ่ ก ารบ รหิ ารจดั ก ารแล ะรอ งรบั ก ารต อ่ ยอ ด ก ารพ ฒั น าแอ พ พ ล เิค ช ัน่ ห รอื  
การใหบ้รกิารรปูแบบใหมข่องสำนกังานปลดักระทรวงและกระทรวงศกึษาธกิาร ■

(๖ ) ด ำเน นิ งาน เก ีย่ ว ก บั ศ นู ยป์ ฏ บิ ตั กิ ารก ระท รว งศ กึ ษ าธ กิ าร  (MOC) แ ล ะบ รูณ าก ารข อ้ ม ลู  
เพือ่การนำเสนอขอ้มลูของกระทรวงตามแนวทางทีศ่นูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี(PMOC) กำหนด

(๗) •กำห น ดห ลกัส ตูรการผกิอบ รม ห รอืถา่ยท อดความ ร ู ้ สน บัสน นุ การใชร้ะบบงาน ท ีพ่ ฒั น า ; 
แกเ่จา้หนา้ทีผู่ใ้ขง้าน เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นวชิาการคอมพวิเตอร์

(๘) กำกบั บรหิารจดัการ พฒันาระบบตา่ง  ๆ เพือ่ใหเ้กดิผลลมัฤทธิใ้นการปฏบิตังิานตามแผนงาน 
โครงการ และกำหนดแนวทางการตดิตาม และประเมนิผลการพฒันๆงานเทคโนโลยตีจิิหลั 
เพือ่ใหง้านดา้นเทคโนโลยีลจิิหลัมปีระสทิธภิาพ 

(๙) ปฏบิตังิาบอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

- ๗ - .  &

/เลชทีต่ำแหนง่ ๑๘๔๐...



แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
สว่นราชทาร กลุม่ความสม้พนัธด์า่งประเทศ สลิามนัพฒันาคร ูคณาจารยน์ละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหน่งท่ีจะ*เต่งต้ัง

ชือ่ตำแหนง่ นกัทรัพยากรบคุคล ระดับ ชำนาญการพเิศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๘๔0 

งานไนหน้าท่ี 
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีม่ปืระสบการณด์า้นงานความสมัพนัธด์า่งประเทศ โดยใชค้วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณและค,วามชำนาญงานสงูมากในดา้นการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
ปฏบิต้งิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญืหาทีย่ากมากเกีย่วกบัการศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิยั สง่เสริม พฒันา 
เสนอความเหน็ สรปุรายงาน และใหช์อ้เสนอแนะในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธด์า่งประเทศ 
๒. ลักษณะงาบทีป่ฏบิติั

(๑) ศกึษา วเิคราะห ์แนวทางการดำเนนิการหรอืพจิารณากำหนดประเดน็วเิคราะห ์เสนอแนะ ใหค้วามเหบ็ 
เกีย่วกบัการบรหิารหรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคลของหนว่ยงานดา่งประเทศ เพ ือ่นำมาจดัระบบการพฒันา 
ทรัพยากรบคุคลทีส่อดคลอ้งกับชา้ราขก่ารของกระทรวงศึกษาริการ ให้เกิดความเช่ือมโยง สอดคล้องและต่อเน่ือง

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์ และจดัทำยทุธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ดา้นดา่งประเทศ ตลอดจน 
แผนการประสานงานระดมทรพัยากรและแสวงหาความรว่มมอืดา้นการบรหิารหรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
จากหนว่ยงาบทัง้ภาครฐัและภาคเอกขนใบดา่งประเทศ

(๓) จัดทำ ปรบัปรงุ ขอ้เสนอแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารทรพัยากรบคุคลท ีเ่ก ีย่วชอ้งกบั 
การปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธด์า่งประเทศ

(๔) ดำเนนิงานทีเ่กีย่วชอ้งกบัการบรหิารหรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล เพือ่ใหก้ารบริหารหรือการพฒันา ■ 
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป๋าหมายท่ีกำหนด

(๔) ดำเนนิการ บรหิารจดัการใหเ้กดิการประชมุ สมัมนาทางวชิาการเพือ่แลกเปลีย่นความรูก้บัหนว่ยงาน 
ทางวชิาการทัง้ในประเทศและดา่งประเทศ

(๖) วางแนวทางการปฏบิตังิาน แกป้ญ็หาชอ้ขดัชอ้งในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาบ 
เปน็ไปตามเปา๋หมายทีก่ำหนด

(๗) จดัทำประเดน็ ข้อเสนอ ความเหบ็ สรปุรายงาน เพือ่นำเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
และคณะกรรมการดา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธด์า่งประเทศ เพ ือ่กำหนดแนวทาง 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล

(๘) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๘๖๔...



แบบแสดงรายละเอยดเทีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
I สว่นราชการ กลมุนโยบายและยทุธศาสตร ์ สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารกนั'ละบคุลากรทางการศกึษา 
; ตำนหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซือ่ตำนหนง่ นก้ทรัพยากรบคุคล ระกบั ชำนาญการพเิศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๘๖๕ 

งานในหนา้ที ่
©. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และความชำนาญ งานสงูมาก ดา้นการกำหนดนโยบาย แผน และแนวทางการพฒั นาครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ใหน้)นใปตามแผนและแนวทางการพฒันาคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญ็หาทีย่ากมากเกีย่วกบัการศกึษา วเิคราะห  ์
สงัเคราะห ์ วจิยั สง่เสรมิ พฒันา เสนอความเหน็ สรปุรายงาน และใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบังานนโยบาย 
และยทุธศาสตร ์
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

{๑) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และพฒันาเกีย่วกบัแนวโนม้การจัดการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ซาติ แผนแม่บท 
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ ■ เพ่ือกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำข้อเสนอเซิงนโยบาย แผน 
และแนวทางการพฒันาคร ู และบคุลากรทางการศกึษา ใหเ้กดิความเชือ่มโยงสอดคลอ้งและตอ่เนือ่ง

{๒) ศกึษา วเิคราะห ์และวจิยัขอ้มลูทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการกำหนดนโยบาย แผน 
และแนวทางการพฒันาครแูละบคุลากรทางภารศกึษา

{๓) จดัทำและนำเสนอรา่งนโยบาย แผนยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศเก ีย่วกบัการพฒั นาคร ู
และบ คุลากรท างการศกึษ าท ัง้ใน และตา่งป ระเท ศ เสนอตอ่ผ ูบ้รหิารหนว่ยงานและผ ูบ้รหิารระดบัสงู 
ของกระทรวง

{๔) ศกึษา วเิคราะห ์และวจิยัขอ้มลู เพือ่ประกอบการกำหนดกรอบการตดิตาม ประเมนิผลการดำเนนิงาบ 
ตามกรอบทศิทาง นโยบาย แผน และแนวทางการพฒันาคร ู และบคุลากรทางการศกึษา ;

{๔) จดัทำประเดน็ ข้อเสนอ ความคิดเหน็ สรปุรายงาน เพือ่การนำเสนอตอ่คณะกรรมการตา่ง  ๆ เพือ่กำหนด ; 
■ แนวทาง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล

.(๖) ปฏบิตังิานอืน่ดามทีใ่ดร้บัมอบหมาย________________________

/เลฃทีต่ำแหนง่ ๑๘๖๘...



"GiO"

แบ่บแสดงรวยละเอียดเฉ่ียวลับหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

r

สว่นราชภาร กลุม่พฒันามาตรฐานและสง่เสรมิเครอืขา่ย สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากร 
ทางภารศกึษา 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นกัทรัพยากรบคุคล ระดบั ชำนาญการพเิคษ 
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๘๖๘

งานในหน้าท่ี
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และความชำนาญ งานสงูมากในดา้นภารบรหิารและภารพฒั นาทรพัยากรบคุคล ศ กึษ าวเิคราะห  ์ วจิยั  
ทดลองนำรอ่งเกีย่วกนังานพฒันามาตรฐาน และงานสง่เสรมิเครอืขา่ยทีร่บัผดิขอบ รวมทัง้แกป้ญัหาและแนะนำ 
เก ีย่ว้กบการด0̂ เน นิ งาน ใ-ครอืข า่ยการพ ฒั น าครแูละบ คุลากรท างการศกึษ า เพ ือ่ส ง่เส รมิและพ ฒั น า 
ใหก้ารดำเนนิงานของเครอืขา่ยเปน็ใปตามมาตรฐาน ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหาทีย่ากมาก
๒. ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

{•๑) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั สง่เสริม และพฒันาเกีย่วกบัการดำเนนิงานพฒันาชา้ราชการ ครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิาร

(๒) จัดทำ ปรับปรุงขอ้เสนอแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารทรัพยากรบคุคล
(๓) ดำเนนิการพฒันาทดลองนำรอ่ง บรหิารจดัการหลกัสตูรการพฒันาชา้ราชการ คร ู และบคุลากร 

ทางการศกึษาเพือ่ใหห้ลกัสตูรมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล ตรงตามความตอ้งการของหนว่ยงานและผูเ้ชา้รบั 
การพฒันา

(๔) ดำเน นิ งาน ท ีเ่ก ีย่วช อ้งกบั การบ รหิ ารห รอื การพ ฒั น าท รพั ยากรบ คุคล  เพ ือ่ให ก้ารบ รหิ าร 
หรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคลเปน็ไปตามเปาัหมายทีภ่าหนด

(๕) ดำเนนิการพฒันาชา้ราชการ คร ู และบคุลากรทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งทบัแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณทีไ่ดร้บั

(๖ )'ดำเนนิการตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงาน และการแกป้ญัหาตา่ง  ๆ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไป . 
ตามเปาัหมายทีก่ำหนด

(๗) จดัทำประเดน็ขอ้เสนอ ความเหน็ สรปุรายงาน เพือ่เปน็ขอ้มลูใหผู้บ้รหิาร และคณะกรรมการตา่ง ๆ
กำหนดแนวทางหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพฒันาชา้ราชการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา __

(๘) ปฎบิต้งานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย______________________________________________h

/เลฃทีต่ำแหนง่ -๑๙๓๐...



-๑๑-

แบบแสดงรวยละเอรดเทีย่วกฃัหนา้ทีค่วามรบัผดิข9ฃของลำแหนพีจ่ะแตง่ตัง้
สว่นราชการ กลุม่สง่เสรมิและพฒันาการลกูเสอื สา่นกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการคกึษา ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีล่ำแหษ,ง ๑๙๓0

งานในหนา้ที่
๑. หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิาบในฐานะหวัหนา้งาน ชืง่ดอ้งกำกบั แบะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญในงานสงูมากดา้นวชิาการศกึษา 
และดา้นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และประสานงานกจิการลกูเสอืใหเ้นน้ใปตามกฎหมายวา่ดว้ยการลกูเสอื 
และนโยบายของกระทรวง รวมท ัง้สง่เสรมิและพฒั นานกัเรยีนและนกัศกึษาผา่นกระบวนการลกู.เสอื 
ในการดำเนนิการและแกป้ญัหาทีย่ากมากในกลุม่สง่เสรมิและพฒันาการลกูเสอื เทีอ่ใหก้ารปฏบิตังิานเนน้ไป 
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปาัหมายทีส่ำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
๒ .ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน ^

{๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรกึษาหรอืเสนอแนะทศิทาง กลยทุธ ์ภารกจิ เกีย่วกบัการพฒันางาน 
ดา้นวชิาการ เกีย่วกบัการลกูเสอืของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง 
สอดคล้อง และตอ่เนือ่ง

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์และพฒันางานดา้นวชิาการเกีย่วกบัการลกูเสอื ใหบ้รรลตุามภารกจิและแผนการ 
บฎบตัริาชการประจำปงีบประมาณของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

{๓) จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพือ่ใหม้หีรือพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารพฒันางานดว้นวิชาการ 
เกีย่วกนัการลกูเสอืชองสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

(๔) วางแนวทางการทำงาน แกป้ญัหาขอ้ขดัชอ้งใบการปฏบิตังิานการพฒันางาบดา้นวชิาการเกีย่วกบั 
การลกูเสอืและงานที.่รบัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนน้ไปตามเปา๋หมายทีก่ำหนด

(๕) จดัทำประเดน็ ข้อเสนอ ความเหน็ สรปุรายงาบ เพือ่การนำเสนอตอ่ผูบ้รหิาร คณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการตา่ง  ๆ เพือ่กำหนดแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพฒันางานดา้นวชิาการเกีย่วกบั 
การลกูเสอืใหเ้นน้ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยภารลกูเสอืและนโยบายของกระทรวง

(๖) จดัทำขอ้เสนอหรอืแนวทางการพฒันาและสง่เสรมิ สนบัสนนุการพฒันานกัเรยีนและนกัศกึษา 
ผา่นกระบวบการลกูเสอื

{๗) คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้รปูแบบกจิกรรม กระบวนการเรยีนรู ้และหลกัสตูร 
เกีย่วกบักจิกรรมลกูเสอื

(๘) คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัและพฒันาสือ่สารเรยีนภารสอน คูม่อื ตำรา แบบเรยีน และเอกสารการเรยีน 
การสอนเกีย่วกบักจิกรรมลกูเสอื

(๙) ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการสง่เสรมิและพฒันาการลกูเสอืของสำนกัฯ 
(๑ 0) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

รู้̂J/เลขทตีำแหนง่ ๑๙๓๓1:



แฃฃแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบชองตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
สว่นราชการ กลุ่มส่งเสเมนละพฒันายวุกใซาด สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรียน 
ตำแหนง่ท่ีจะแต่งตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา ระดบั ซานาญการพเิสษ
เลชทีต่ำแหนง่ ๑๙๓๓______ __ _____________________________________

งานในหนา้ที ่ .................... ....................
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาบ ซึง่ตอ้งกำกบั นนะนา้ ตรวจสอบการปฏบิตังิานซองผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โด ยใช ค้ วาม ร ูค้ วาม ส าม ารถ  ป ระส บ ก ารณ  ์ ■ และความชำน าญ ใน งาน ส งูมากตา้น วชิาการศกึษ า 
และตา้นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และประสานงานกจิการยวุกาชาด ใหเ้ปน็โปตามชอ้บงัคบัสภากาชาดใทย 
และนโยบายของกระทรวง รวมท ัง้สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนและนกัศกึษาผา่นกระบวนการยวุกาชาด 
ในการตดัสนิใจและแกป้ญีหาทีย่ากมากในกลมุสง่เสรมิและพฒันายวุกาชาด เพอิใ่หก้าัรป่ฏบิตังิานเปน็โป 
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปาหมายทีส่ำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน ' 
และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารโตก้ำหนด .
๒. ลกัษณ่ะงานท่ีปฏบัิติงาน *

(๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรกึษาหรอืเสนอแนะทศิทาง กลยุทธ์ ภารกจิ เกีย่วกบัการพฒันางาน 
ตา้นวชิาการ เกีย่วกบัยวุกาชาดของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง 
สอดคล้อง และตอ่เนือ่งระดบัความสำเรจ็ของการศกึษ/วเิคราะหA์ หค้ำปรกึษา/เสนอแนะการพฒันางาบ 
ตา้นวชิาการยวุกาชาด

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์ และพฒันางานตา้นวชิาการเกีย่วกบัการยวุกาชวด ใหบ้รรลตุามภารกจิและแดบ- 
การปฏนิต้ริาชการประจาบงบประมาณของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารระดบัความสำเรจ็ 
ในการดำเนนิการตามแผนปฏใิ}ตริาชการประจำปี

(๓) จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพือ่ใหม้หีรีอพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารพฒันางานตา้นวิชาการ 
เกีย่วกบัยวุกาชาดของสำนกัฯ และสำนกังานปฺลดักระทรวงศกึษาธกิารระดบัความสำเรจ็ในภารจดัทำหลกัเกณฑ/์ 
วธิกีารพฒันางานตา้นวชิาการยวุกาชาด

(๔) วางแนวทางการทำงาน แกป้ญีหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตงิานการพฒันางานตา้นวชิาการเกีย่วกบั 
ยวุกาชาด'และงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็โปตามเปาหมายทีก่ำหนดระดบัความสำเรจ็ของการ 
แกโ้ขปญ้หาขอ้ขดัชอ้งในการพฒันางานตา้นวชิาการยวุกาชาด

(๔) จดัทำประเดน็ ชอ้เสนอ ความเหน์ สรปุรายงาบ เพือ่การนา้เสนอตอ่ผูบ้รหิาร คณะรฐัมนตร ี
คณะกรรมการตา่ง  ๆ เพือ่กำหนด'แนวทวง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพฒันางานตา้นวชิาการเกีย่วกบั 
ยวุกาชาด ใหเ้ปน็โปตามขอ้บงัคบัสภากาชาดโทย และนโยบายของกระทรวงระดบัความสา์เร็จของการจดัทำ 
ประเดน็ขอ้เสนอใหเ้ปน็โปตามขอ้บงัคบัสภากาซวดโทย และ■ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(๖) จดัทำชอ้เสนอหรอีแนวทางการพฒันาและสง่เสรมิ สนบั-สนนุการพฒันานกัเรียนและนกัศึกษาผ่าน 
กระบวนการยวุกาชาดระดบัความสำเรจ็ของการจดัทำขอ้เสนอ/แนวทางการพฒันาและสง่เสรมิ สนบัสนบุก 
พฒันานกัเรยีนและนกัศกึษาผา่นกระบวนการยวุกาซวด

/เสซิทีต่ำแหนง่ ๑๙๓๓(ต่อ)...



-๑๓-

(๗) คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยันละพฒันาองคล์วามรู ้รปูแบบกิจกรรม กระบวนการเรยีนรู ้และหลกัสตูร 
•เกีย่วลบักจิกรรมอวุกาซาดระลบัความสำเรจ็ซองการดำเนนิการคน้ควา้/วเิคราะห/์วจิยั/พฒันาองคค์วามรู ้
เกีย่วลบัยวุกวซาด

(๘) คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัและพฒันาสือ่สารเรยีนการสอน คูม่อื ตำรา แบบเรยีน และเอกสารการเรยีน 
การสอนเกีย่วลบักจิกรรมอวุกาชาด ระลบัความสำเรจ็ของการพฒันาสือ่กจิกรรมอวุกวซาด

(๙) ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการสง่เสรมิและพฒันาการอวุกาซาด ของสำนกัระลบัความสำเรจ็
ของการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการสง่เสรมิและพฒันายวุกวซาด 

(๑ ๐ ) ปฏบิต้งิานอืน่ตามทีไ่คร้บัมอบหมาย____________________

r 0*</

/เลฃทีต่ำแหนง่ ๑๙๐๔...



-๑๔-

แบmเสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบชองตำแหน่งท่ีจะแต่งตง 
ล,วนราชการ กลุน่สง่เสริมนละพฒันาการลูกเสือ สำนกัการลูกเสือ ยวุกาชาดและกจิการนกัเรียน 
ตำแหนง่ท่ีจะแต่งตัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคล ระตบั ชำนาญการพเิคษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๙0๔ ______________________________________ _________________________

งานใบหนา้ที่
๑. หนา้ทีค่วามรับผิดชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานชองผูร้ว่มปฏบิตังิาน ; 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญ งานสงูมากดา้นการบรหิารหรอืการพฒั นา 
ทรพั ยากรบ คุคล และด า้น การบ รหิ ารและจดการองคก์ร รวมท ัง้พฒั นาองคก์รใหม้ฃีดีสมรรถนะสงู i 
ตามห ลกัธรรมาภบิ าล ใบการตดัสนิ ใจและแกป้ญ็ ห าท ยีากม าก  มลี กัษ ณ ะงาบ เก ีย่วกบั การวางแกน  
บรหิารอดัการ อดัระบบงาบ .อำนวยการ มอบหมาย กำกบั แนะนำ ตรวจสอบ ุ ประเมนิผลงาน ตดัสนิใจ 
แกป้ญ๋หาในงานทีรั่บผดิชอบ ซึง่มลีกัษณะหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพของงานสงูมากในกลุม่อานวยการ 
และประสานราชการ และปฏบิตังิานอึน่ตามทีใ่ดร้บัมอบหมาย เพ ือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเนน้ไปอยา่งลภูตอ้ง: 
ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา๋หมายทีส่ำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรอืนและสำนกงาบ

^ ลดักระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำหนดไวอ้ยา่ง่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล r ________________________
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน

{๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรกึษาหรอืเสนอแนะทศิทาง กลยทุธ ์ภารกจิ เกีย่วกบัการบรหิาร 
หรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล และการสง่เสริม สนบัสนนุการบริหารและอดัการองคก์ร รวมทัง้พฒันาองคก์ร 
ใหม้ซีดีสมรรถนะสงูตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง สอดคล้อง และตอ่เนือ่ง

{๒) พฒันา ปรับปรุง และอดัระบบงานและวิธกีารปฏบิตังิาบทีรั่บผดิขอบชองกลุม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ 
ภารกจิเพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการเกดิประสทิธภิาพและความคุม้คำ

{๓) บรูณาการแผนปฏบิตัริาชการ โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ใหเ้นน้ไปตามเปา๋หมายและผลลมัถทุธิ ้
.ชองสำนักฯ

{๔) มอบหมาย กำกบัดแูล ตรวจสอบตดิตาม ใหค้ำแบะนำปรบัปรงุแกไ้ชใบเรือ่งตา่งๆทีเ่กีย่วชอ้งกบั 
งานทีร่บัผดิชอบของกลุม่ๆ

(๔) กำกบั ตดิตาม เรง่รดั การดำเนนิโครงการ/กจิกรรมชองกลุม่ๆ ไหเ้นน้ไปตามแผนปฏบิตัริาชการ 
รวมทัง้ประเมนิผลและรายงานผลการดำเนนิงาบเพือ่ใหเ้นน้ไปตามเปา๋หมายและผลลมัถทุรของสำนกัๆ

(๖) ตดิตามและประเมนิผลงานชองชา้ราชการและบคุลากรในกลุม่ๆ ใบบงัคบับญัชา 
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุปา๋หมายและผลสมัถทุธิต้ามทีก่ำหนดชองสำนกัฯ

(๗) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตังิานชองชา้ราชการและบคุลากรใบกลุม่ๆ 
ในบงัคบับญัชาเพือ่ใหเ้กดิความสามารถ ประสทิธภิาพ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัิ

<๘) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลขทตีำแหนง่ ๑๙๓๘...



■ ๑๕-

แบบแสดงรายละเอยีดเก่ียวกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแต.่รตัง้
สว่นราชการ คลุม่สง่เสรมิและพฒันายวุกาชาด สำนกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
ตำแหนง่ท่ีจะแต่งต้ัง

ชือ่ตำแหนง่ นกัทรพัยากรยคุดล ระดบั ชำนาญการพเิศษ
เลซทีต่ำแหนง่ ๑๙ เท๘ _____________________

งานใบหนา้ที ่ ..............._
๑. .หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ปฏบิตังิานโบฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาบ 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญ งาบสงูมากตา้นการบรหิารหรอืการพฒั นา . 
ทรพัยากรบคุคล และตา้นการสง่เสรมิ สนบัสยนุ และประสวนงานกจิการยวุกาชาด ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบั 
สภากาซาดไทย และนโยบายของกระทรวง รวมทัง้สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนและนกัศกึษาฝานกระบวนการ 
ย วุก าซ าด 4 ในการตดัสนิใจและแกป้ญ หาท ีย่ากมาก มลีกัษฒ ะงานเก ีย่วกบัการวางแผน บรหิารจดัการ 
จดัระบบงาน อำนวยการ มอบหมาย กำกบั แนะนำ ตรวจสอบ ประเมนิผลงาบ ตดัสนิใจแกป้ญหา่ในงาน 
ทีร่บัผดิขอบ ซ ึง่มลีกัษณะหนา้ท ีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพของงานสงูมากใบกลุม่สง่เสรมิและพฒันา 
ยวุกาชาด และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย เพ ือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ไปอยา่งลกูตอ้ง ครบลว้น 
บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปาหมายทีส่ำนกัการล่กูเสอื ยวุกาชาดและ่กจิการนกัเรยีน และสำนกังานปลดัแระทรวง .
ศกึษาธกิารไตก้ำหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล_________________
๒. ลกัษณะ่งานท่ีปฏิบัติงาน

(๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรกึษาหรอืเสนอแนะทศิทาง กลยทุธ ์ภารกจิ เกีย่วกบัการบรหิาร 
หรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล และตา้นการสง่เสรมิ สนับสนุน และประสาบงานกจิการยวุกาชาด 
ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัสภากาซวดไทย และนโยบายของกระทรวง รวมทัง้สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีบ 
และนกัศกึษาผา่นกระบวนการยวุกาชาด เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง สอดคลอ้ง และตอ่เนือ่ง

(๖) พฒันา ปรับปรุง และจดัระบบงานและวธิกิารปฏบิต้งิานทีร่บัผดิขอบของกลุม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ 
ภารกจิเพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการเกดิประสทิธภิาพและความคุม้ลา่

(๓) บรูณาการแผนปฏบิตัริาชการ โครงการหรือกจิกรรมเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปาหมายและผลสม้ฤทธ้ิ - 
ของสำนักฯ

(๔) มอบหมาย กำกบั ดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
งานทีร่บัผดิชอบของกลุม่ๆ

(๕) กำกบั ตดิตาม เรง่รดั การดำเนนิโครงการ/กจิกรรมของกลุม่ๆ ใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตัริาชการ 
รวมทัง้ประเมนิผลและรายงาบผลภารดำเนนิงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปาหมายและผลสมัฤทธของสำนกัๆ

(๖) ตดิตามและประเมนิผลงานของขา้ราชการและบคุลากรในกลุม่ๆ ในบงัคบับญัชา ;
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุปาหมายและผลสมัถทุธีต้ามทีก่ำหนดของสำนกัฯ

(๗) ใหค้ำปรึกษาแนะนำ ปรบัปรงุและพฒันาคารปฏนิติงิาบของขา้ราชการและบคุลากรในกลุม่ๆ 
ใบบงัคบับญัชาเพือ่ใหเ้กดิความสามารถประสทิธภิาพและสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานทีป่ฏนิติ ิ

(๘) ปฏนิต้งิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลฃทีต่ำแหนง่ ๑๙๓1



-๑๖-

แบบแสดงรายลa อยดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบชองตำแหนง่ทจีะแตง่ตัง้
: สว่นราชการ กลุม่สง่เสรมิและพฒันาการลกูเสอื สำนกัการลณูลอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
- ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคล ระดบั ชำนาญการพเิศษ
เลฃทีต่ำแหนง่ ๑๙๓๙ _____________ _____

' - งานในหนา้ที ่
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิซอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาบ ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญ งานสงูมากดา้นการบรหิารหรอืภารพฒั นา 
ท รพั ยากรบ คุคล และด า้น การบ รหิ ารและจดัการองคก์ร รวมท ัง้พฒั นาองคก์รโหมัขีดีสมรรถนะสงู 
ตามห ลกัธรรมาภบิ าล ใน การตดัส นิ ใจและแกป้ ญั ห าท ีย่ากมาก มลีกัษ ณ ะงาน เก ีย่วกบั การวาง.แผน  
บรหิารจดัการ จดัระบบงาน อำนวยการ มอบหมาย กำกบั แนะ.นำ,ตรวจสอบ ประเมนีผลงาน ตดัสนิใจ 
แกป้ญัหาในงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่ม่ลีกัษณะหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพของงานสงูมากในกลุม่อำนวยการ 
และประสานราชการ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีใ่ดร้บัมอบหมาย เพ ือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ใปอยา่งถกูตอ้ง 
ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา๋หมายทีส่ำนกัการลกูเสอื ยวุกาซาดและกจิการนกัเรยีน และสำนกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิ̂ ารไดก้ำหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล_________
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน

(๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรกึษาหรอืเสนอแนะทศิทาง กลยุทธี ภารกจิ เกีย่วกบัการบรหิาร 
หรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล และการสง่เสริม สนบัสนนุการบริหารและจัดการองคก์ร รวมทัง้พฒันาองคก์ร 
ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง สอดคลอ้ง และตอ่เนือ่ง

(๒) พฒันา ปรับปรุง และจดัระบบงาบและวธิกีารปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบของกลุม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ 
ภารกจิเพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการเกดิประสทิธภิาพและความคุม้คา่

(๓) บรูณาการแผนปฏบิตัริาชการ โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปา๋หมายและผลลมัฤทธึ ๋
ของสำนกัฯ

(๔) มอบหมาย กำกบั ดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแกโ้ขในเร่ืองตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งกบั 
งานทีร่บัผดิชอบของกลุม่ๆ

(๕) กำกบั ตดิตาม เรง่รดั การดำเนนิโครงการ/กจิกรรมของกลุม่ๆ ใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตัริาชการ 
รวมทัง้ประเมนิผลและรายงานผลการดำเนนิงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปา๋หมายและผลสมัฤทธิช้องสำนกัฯ 

(๖) ตดิตามและประเมนิผลงาบชองชา้ราชการและบคุลากรในกลุม่ๆ ในบงัคบับญัชาเพือ่ใหก้าร 
ปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุปา๋หมายและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนดชองสำนกัฯ

(๗) ใหค้ำปรึกษาแนะนำ ปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตังิานชองชา้ราชการและบคุลากรในกลุม่ๆ 
ในบงัคบับญัชาเพือ่ใหเ้กดิความสามารถ ประสทิธิภาพ และสมรรถบะทีเ่หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัิ

/เลชทีต่ำแหนง่ ๑๙๔๑...



แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบซองตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
สว่นราชถาร กลุม่สง่เสรมิและพฒันาย!ุกาชาด สำนกัภารลกูเสอื ยวุกวซาลและกจิการนกัเรยีน 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคล ระดบั ชำนาญการพเิสษ
เลฃทีต่ำแหนง่ '๑๙๔<ริ)_________________________________________

ง า น ' ใ น ห น ้ า ท ี ่ : : : :  ................. ................ ..............................
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิาน!นฐานะหวัหบ้ๆ งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบชองผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดย!ซค้วามเความลามารก ประสบการณ ์ และความชำนาญงานสงูมาก ตา้นการบรหิารหรอืการพฒั นา • 
ทรพัยากรบคุคล และตา้นการสง่เสรมิ สนบัลบบุ และประสานงานกจิการยวุกาชาด ใหเ้ปน็!ปตามขอ้บงัคบั 
สภากาชาด!ทย และนโยบายชองกระทรวง รวมตัง้สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนและนกัศกึษาฝานกระบวนการ 
ยวุกาชาด ในการตดัสนิใจและแกป้ญัหาทีย่ากมากในกลุม่สง่เสรมิและพฒันายวุกาชาดเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาบ 
เปน็!ปอยา่งลกูตอ้ง ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปาัหมายทีส่ำนกัการลกูเสอื ย!ุกาชาดและกจิการนกัเรยีน: 
'และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร!ตก้ำหนด .
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน . ■

{๑) ศกึษา วเิคราะห ์ใหค้ำปรึกษาหรือเสนอแนะทศิทาง กลยทุธ ์ภารกจิ เกีย่วกบัการพฒันากจิกรรม 
ยวุกาชาด กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและเยาวชนผา่นกระบวนการยวุกาชาด การผกิอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชา 
ยวุกาชาด และการบำเพญ็ประโยซนแํละจิตอาสาชองอวุถาชาดและเจ้าหนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกวซาด 
ของสำนักฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยง สอดคล้อง และตอ่เนอืง

{๒) กำกบั ดแูลการพฒันากจิกรรมยวุกาซาด กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและเยาวชนผา่นกระบวนการ 
ยวุกาชาด การผกิอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาซวด และการบำเพญ็ประโยชนแ์ละจติอาสา 
ซองยวุกาชาดและเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาดใหบ้รรลตุามภารกจิและแผนการปฏบิตัริาชการ 
ประจำปงีบประมาณของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

{๓) จัดทำ ปรบัปรุงขอ้เสนอ แนวทาง เพือ่ใหม้หีรอืพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพฒันากจิกรรม 
ยวุกาชาด กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและเยาวชนผา่นกระบวนการยวุกาชาด การผกิอบรมเจา้หนา้ที ่
และผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด และการบำเพญ็ประโยชนแ์ละจติอาสาของยวุกาชาดและเจา้หนา้ที ่
และผูบ้งัคบับญัชาย!ุกาชาดของสำนกัฯ และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

(๔) กำกบั ดแูล วางแนว่ทางภารทำงาบ แกป้ญัหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิานพฒันากจิกรรมยวุกาชาด 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและเยาวชนผา่นกระบวนการยวุกาซวด การผกิอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชา 
ย!ุกาชาด และการบำเพญ็ประโยชนแ์ละจติอาสาของยวุกาชาดและเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาซาด 
และงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปาัหมายทีก่ำหนด

{๔) จดัทำประเดน็ ข้อเสนอ ความเหน์ สรปุรายงาน เพือ่การนำเสนอตอ่ผูบ้รหิาร คณะรฐัมนตร ี '
คณะกรรมการตา่ง  ๆ เพือ่กำหนดแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพฒันากจิกรรม ยวุภาซาด กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีนและเยาวชนผา่นกระบวนการยวุกาชาด การผกิอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด 
และการบำเพญ็ประโยชนแ์ละจติอาสาของยวุกาชาดและเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด ตามขอ้บงัคบั 
สภากาชาดไทย และนโยบายชองกระทรวง

/เลซทีต่ำแหนง่ ๑๘๔๑.



(๖) ศกึษา วเิคราะเ? วจิยัในการสง่เสรมิและพฒันานกัเรยีบและนกัศกึษาฝานกระบวนภารยวุกาซาด 
<๗) ฑำกับ ดแูล วางนบวทางการตดิตาม ประเมนิผล และรา:องาบการพฒันากจิกรรมยวุกจซาด 

การพฒันาผูเ้รยีนนละเยาวชนฝานกระบวนการยวุกาซาด การสกิอบรมเขาหนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด 
รวมทัง้การบำเพญ็ประโยชนแ์ละจติอาสาของยวุกาซาดและเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด 

<๘) ปฏบิตังิาบอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลขทีต่ำแหนง่ ๑๙๕๗, ๑๙๖๕...



^5)<oC-

แบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับหนา้ทีล่วามรับผิดชอบซองตำแหนง่ทีจ่ะแฟงตัง้ 
สว่นราชการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ตำแหนง่ท่ีจะแต่งต้ัง

ชือ่ตำแหนง่ นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เลขทีต่ำแหนง่ ๑๙<£๗, ๑๙๖๕ ___________________________________________  '_______

งานในหนา้ที่_____________ ■........................  ........................................... ..... .............. ....................... .
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ชืง่ดอังกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร่้วมปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชำนาญงานสงูมากในดา้นวเิทศสมัพนัธ ์ปฏบิตังิาน 
ทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญ็หาทีย่ากมาก และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย หรือ

ปฏบิตังิานใบฐานะผูป้ฏบิตังิานโครงการทีม่ปืระสบการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานสงมากในดา้นวเิทศสมัพนัธ ์ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญีหาท'ียากมาก_________
๒. ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

{๑) พจิารณารา่งหนงัสอืโตต้อบเปน็ภาษาตา่งประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงาบและองคก์รระหวา่งประเทศ

(๒) ศกึษา วเิคราะห  ์ ตดิตาม?เลานการณแ์ละประเมนิสถานการณใ์นตา่งประเทศทีไ่ทยเปน็สมาซกิ, 
เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาวางแนวทางจดัทำโครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

{๓) ควบคมุ กำกบัดแูล และตดิตามประเมนิผลการดำเนนิการตามโครงการความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแผนความรว่มมอืและขอ้ตกลง

(๔) ใหค้ำปรกึษา แนะนำ คน้ควา้ วเิคราะห ์ วจิยั และแกไ้ขปญ็หาดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
แกเ่จา้หนา้ทีร่ะดบัรองลงมา เพือ่นำองค์ความรู้ทีไ่ด้เสนอต่อหนว่ยงานและนำไปใช้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

(๔) ใหค้ำปรกึษา เสนอแนะ แบะนำการปฏบิตั งิานทตีอ้งเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณ า 
ของคณะรฐัมนตรี

{๖) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลชทีต่ำแหนง่ ๒๔๔๒, ๒๔๔๙, ๒๔๔๖...



-๒ ๐-

แบบแสลงรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบซองตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ดัง้
ส่วนราชกๆร สำนักมิติการ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแต่งตัง้

ซ่ือตำแหน่ง มิติกร ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหนง่เลขที ่ ๒๔<๔๒, ๒๔๔๙ ,๒๔๕๖_______________________________________________

งานในหนา้ที่...................... ................ .................................... ................
๑. หนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผู,้ปฏบิตั งิานท ีม่ ปีระสบการณ โ์ดยใชค้วามรู ้ความ■ สามารถ ประสบการณ  ์
และความชำนาญงานสงูมากโนดา้นมติกิาร ปฏมิติงิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหาทีย่ากมาก 
๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

(๑ ) เสนอแนะและชีแ้นวทางในการตอบชอ้หารอื หรอืวนิจิฉยัปญัหากฎหมายทีเ่ก ีย่วกบัระเบยีบ 
ของทางราชการทีม่ผีลกระทบตอ่การดำเมนิงานของหนวยงาน เพือ่ชว่ยใหการวนิจิฉยัหรอืการแกป้ญัหานัน้  ๆ
มคีวามถกูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแกท่างราชการ

{๒) ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอยีดในการเสนอขอปรบัปรงุกฎหมายแสะระเบยีบเก ีย่วกบั 
หนว่ยงาบทีร่บัผดิขอบ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมถกูตอ้งและเปน็รรรมตอ่ทกุฝา่ย

(๓) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่ง  ๆ เพ ือ่นำขอ้มลู 
ไปวเิคราะหป์ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขกฎห่มาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ

(๔) ศกึษาขอ้มลู รวบรวม แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย เสนอความเหน็ไนการดำเนนิการ 
เรือ่งใด  ๆ ท ีเ่ก ีย่วกบัวนิยัขา้ราชการ การรอ้งทกุข ์ การพทิกัษร์ะบบคณุรรรม รวมถงึการดำเมนิการใด  ๆ
ตามกฎหมายปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชภาร และการดำเนนิคดขีองหนว่ยงาน เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 1 
โนการปฏบิตังิาน และสามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

(๕) ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของผ ูใ้ตบ้ งัคบับญั ชา รวมน ัง้ตรวจสอบและวเิคราะห ร์ายงาน  
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ ือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมและนำเสนอตอ่ผ ู'้บ งัคบับญั ชาตามลำดบั  
หรอืคณะกรรมการหรอืคณะบคุคลทฺีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบและพจิารณา

(๖) ใหค้ำปรกึษา ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาตา่ง  ๆ ท ีเ่กดิข ึน้กบัการปฏบิตังิาน 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏมิติงิานไดบ้รรลผุลสำเรจ็และมปีระสทิธภิาพ

/เลซทตำแหนง่ ๒๓๔๗, ๒๓๕๔, ๒๔๐0, ๒๔๐๕, ๒๔๐๘...



แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของดำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
; สว่นราชการ สำนกันโอนายนละยุทธศาสตร์ 

ตำแหนง่ทีจ่ะนตงิตัง้
ซือ่ตำนหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขหตาแหนง่ ๖๓๔๗, ๖๓๔๔, ๖ ๔ 00, ๖๔๐๔, ๖๔๐๘ 

งาบใบหนา้ที ่
๑ . หนา้ทีค่วามรนัผดิชอบ

มหีนา้ท ีค่วามรบัผดิชอบในการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห  ์ สงัเคราะห  ์ วจิยั ตดิตามและประเมนิผล 
ใหค้ำปรกึษา แนะนำ บรรยายงาน/โครงการขององคก์รหลกั เพ ือ่พฒันาและดำเนนิการจดัทำแผนแมบ่ท 
การดำเน นิ งาน ดา้น งบ ป ระมาณ  การจดัท ำแผน ป ฏ บิ ตั ริาชการป ระจำป  ี ม ุง่เน น้ น โยบ ายการพ ฒั น า 
การจดัการศกึษาตามแนวนโยบายรฐับาล ประสานการวางแผนรว่มกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก 
สงักัดกระทรวงศึกษาธการ พัฒนารูปแบบ วิธีการัผิลักดันใหมี้การนำแผนไปสู่การปฏบัิติ 
๒. ลกัษณะงานทปีฏบิตัิ

(๑) พฒันาและดำเนนิการจัดทำแผนแมบ่ท แผนระยะยาว ระยะกลาง และแผนปฏบิตัริาชการประจำป ี
ระดบักระทรวงและระดบัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร แผนเฉพาะกจิเฉพาะกลุม่เปาัหมาย

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์การจดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปขีองกระทรวงศกึษาธกิาร และของสำนกังาบ 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

(๓) ศกึษา วเิคราะหน์โยบายและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง วิเคราะหแ์ละดำเนนิการจดัทำนโยบายและจดุเนน้ 
ในการพฒันาการศกึษา เพือ่จดัทำและประกอบการจดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปขีองสำนกังาบ 
ปลัด กระทรวงศกึษาธกิาร และชองกระทรวงศกึษาธกิาร

(๔) ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั เพือ่พัฒนานโยบายและผลักดันการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทัง้การคาดคะเนแนวโนม้ทางการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร และสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

•(๔)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏบิติัราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนกังาน 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปี

(๖) ปฏบิตังิาบวชิาการเพือ่รองรบัการสัง่การจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเปีนวิทยากร-และประสานงาน 
ตามนโยบายกบัหนว่ยงานบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกกระทรวง 

{๓!) ปฏบัิตงิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๔๙๗...



-๒!ร-^

แบบแสดงรายละเอยีดเก่ียวกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
•ส่วนราชการ สำนกังาบศกึษาธกิารภาค ๑ 
ตำแหนง่ทีจะแฟงต้ัง

ช่ือตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา <ผูอ้ำนวยการกลุม่ยทุธศาสตรภ์ารศกึษา) ระดับ ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีต่ำแหนง่ ๖๔๙๗

:::..= ; r  งานในหนา้ที่.....
๑. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาม ชืง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานชองผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ  ์และความชำนาญ งานสงูมากในการจดัทำแผนยทุธศาสตร ์
และบทบาทการพฒันาภาคใหเ้ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ ทศิทางการดำเนนิงาน 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิารและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
กลุม่จงัหวดั ในระดบัภาคหรอืจงัหวดั รว่มท ัง้การพฒั นาดา้นอืน่   ๆ ในพ ืน้พ ืว้บัผดิชอบตามศีกึยภาพ 
และโอกาสของบคุคลและชมุชนในแตล่ะพืน้ทีโ่ดยการแปลงยทุธศาสตรส์1ูการปฏบิตั ิสือ่สารและถา่ยทอด 
น โยบ ายและยทุ ธศาส ตรช์องกระท รวง ในระดบัพ ืน้ท ี ่ จดัท ำแผน ยทุ ธศาส ตรก์ารพ ฒั น าระดบั ภ าค 
ใหชัอ้เสนอแน^เกีย่วกบัการดำเนนิการตามแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัใ^■ พ ืน้ท ีว่บัผดิชอบ จดัระบบ 
และพ ฒั น าขอ้มลูสารสน เท ศดา้น การศกึษาใบ พ ืน้ ท ีว่บั ผดิชอบ  และปฏบิตั งิานในฐานะผ ูป้ฏบิ ตั งิาน  
ท 'ีม ปี ระส บ การณ โ์ดยใชค้วาม ร ู ้ ความ ส าม ารถ ป ระส บ การณ แ์ละความ ชำน าญ งาน ส งูม ากใน งาน  
ดา้นวชิาการศกึษา ปฏบิตังิานทีด่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญีหาทีย่ากมาก 
๒. ลก้ษณะงานทีป่ฏบิตัิงาบ

(๑) กำหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพฒั นาการศกึษาให เ้ช ือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัทศิทาง 
ก ารพ ฒั น าป ระ เท ศ  ท ศิ ท างก ารด ำเน นิ งาน ข อ งก ระท รว งศ กึ ษ าธ กิ าร  น โ ย บ าย แ ล ะ ย ทุ ธ ศ าส ต ร '์ 
ของกระทรวงศกึษาธกิารและยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดัในระดบัภาค

(๑ .๑ ) ศกึษาขอ้มลูท ีจ่ำเนนิและสำคญัเกีย่วกบัการกำหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพฒันา ■ 
การศกึษาการดำเนนิงานของกระทรวงศกึษาธกิาร

(๑.๒ ) รวบรวม ว เิคราะห  ์ สงัเคราะห ข์อ้มลูท ีจ่ำเน นิ และสำคญั ใน การกำห น ดยทุธศาสตร ์
และบทบาทการพฒันาการดำเนนิงานของกระทรวงศกึษาธกิารในระดบัภาค

-(๑.๓) แตง่ต ัง้คณ ะทำงานในการกำหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพฒั นาการดำเนนิงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค

(๑.๔ ) จดัประชมุเพ ือ่จดัทำ (ร า่ง) เก ีย่วกบัการกำห น ดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพฒั น า 
การดำเนนิงาบของกระทรวงศกึษาธกิารในระดบัภาค

(๑.๔) ปรบัปรงุ/จดัทำแผนอทุรศาสตรแ์ละบทบาทการพฒันาการดำเนนิงาน
ของกระทรวงศกึษาธกิารใบระดบัภๆคอบบัสมบรูณ์

(๑ .๖ )ถา่ยทอด/ส ือ่สารยทุธศาสตรบ์ทบาทดำเนนิงานของกระทรวงศกึษาธกิารในระดบัj 
ปสูก่ารปฏบิตั ิ ( ศ เึ' ^ :

ว0รค*
/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๔๙๗ •(ต่อ)...



<๒) อดัทำแนวทวงการพฒันาดา้นอืน่  ๆใบพืน้ทีร่บัผดิชอบตามศกัยภาพแ่ละโอกาสของบคุคลและชมุขน 
* ในแตล่ะพืน้ที่

<๒.tร)) ศกึษาขอ้มลูทีจ่ำเปน็และสำคญัเกีย่วกบัการพฒันาดา้นอืน่  ๆในพืน้ทีร่บัผดิชอบตามศกัยภาพ 
และโอกาสช่องนุคคณเละชุมขนในแต่ละพ้ืนท่ี

<๒.๒) รวบรวม วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีจ่ำเปน็และสำคญัในการพฒันาดา้นอืน่  ๆ
ในพืน้ทีร่บัผดิชอุบตามพกัยภาพและโอกาสของบคุคลและชมุชนในแตล่ะพืน้ที่

<๒.๓) แตง่ต ัง้คณ ะท ำงาน ใบ การพ ฒั น าดา้น อ ืน่   ๆ ท ีร่บัผดิชอบตามศกัยภาพ และโอกาส 
ของบคุคลและชมุซนใบแตล่ะพืน้ที่

<๒.๔) อดัประชมุเพีอ่จดัทำ (รว่ง) เกีย่วกบัการพฒันาดา้นอืน่  ๆ ในพืน้ทีร่บัผดิขอบดามศกัยภาพ 
และโอกาสของบคุคลและชมุขนใบแตล่ะพืน้ที่

(๒ .๔)ปรบัปรงุ/ฺอดัทำแนวทางการพฒันาดา้ม.อืน่ๆในพืน้ทีร่บัผดิขอบตามพกัยภาพและโอกาส
ของบคุคลและชมุขบในแตล่ะพืน้ที ่ «* ..... '

(๒.๖) ถา่ยทอดแน วทางการพฒั น าดา้น อ ืน่   ๆ ในพ ืน้ท ีร่บัผดิขอบตามศกัยภาพและโอกาส 
ของบคุคลและชมุขนในแตล่ะพืน้ที่

(๓) ■ อัดทำแผนยุทธศาสตร์การเร่เฒนาการศึกษาระดับภ^ค
(๓.๑) ศกึษา รวบรวม วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีจ่ำเปน็และสำคญัในการอดัทำแผนยทุธศาสตร ์

การพฒันาการศกึษาระดบัภาค
(๓.๒) แตง่ตัง้คณะทำงานในการอดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาค 
(๓.๓) อดัประชุมเพ่ีออัดทำ (รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาค 
(๓.๔) อดัทำประซาพจิารณห์รอืรนัพงิความคดิเหบ็จากผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง เพ ีอ่อดัทำแผนยทุธศาสตร ์

การพฒันาการศกึษาระดบัภาคฉบบัสมบรูณเ์สนอศกึษาธกิารภาคใหค้วามเหน็ชอบ 
(๓.๔) เผยแพรแ่กผู่'้รบับรกิารและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) การพฒันางานขอ้มลูสารสนเทศดา้นภารศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
(๔,๑) การอดัทำดชันทีางการศกึษาระดบัภาค •-

(๔.๑.๑) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหน์โยบาย ยทุธศาสตร ์สภาพนญีหา อุปสรรค 
ความตอ้งการและโอกาสไนการพฒันาการศกึษาระดบัภาค เพีอ่อดัทำรา่งดชันทีางการศกึษาระดบัภาค 

(๔.๑.๒) แตง่ตัง้คณะทำงานใบการอดัทำดชันทีางการศกึษาระดบัภาค 
<๔.๑.๓) อัดประชุมเพ่ืออัดทำ (รว่ง) ดชันทีางการศกึษาระดบัภาค 
(๔ .๑.๔ ) สรปุและอดัท ำรายงาน ดชัน ที างการศกึษาระดบั ภาคเสน อศกึษ าธกิารภาค

ใหค้วามเหน็ชอบ
<๔ .๑๔ )เผยแพรด่ชันทีางการศกึษาระดบัภาคแกผู่ร้บับรกิารและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

<๔.๒)การพฒันาขอ้มลูสารสบืเทศดา้นการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
(๔.๒.๑) ศกึษา รวบรวม วเิคราะห ์ขอ้มลูทีจ่ำเปน็และสำคญัในการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ 

ดา้นการศกึษาในพ ืน้ท ีร่บัผดิขอบ รวมตัง้ศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการขอ้มลของกระทรวงศกึษาริ



-๒๔-

< .<๔.๒.๒) ประลมุค่ณะกรรมการบรหิารขอ้มลูสารสนเทสด่า้นการศกึษาระพบัภาค
! เพือ่กาหนคทศิทางการพแันนิงานของสา์นกังานศกึษาเทารภาค
' <๔๒.'๓) ออกแษฃโครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาระพบัภาค
•1 <๔๒๔) จดัเกฃขอ้มลูและจตัทำฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาระพบัภาค

(๔๒๔)*!ผยแพร!่เละผูเ้ขบ้รกิารขอ้มลูสารสนิเทศดา้นการศกึษาระพบัภาค 
: (๔) ปฎบิต้งานอืน่ตามทีเ่ดร้บัมอบหมาย

r  r

/เลฃทีพ่าัแหปง ๒๔๐๓:..



-๒๕-£=■

แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรนัผดิชอบของดำแหบง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
ส่วนราขการ สำนกังานศกึษาธกิารภาค .๑ 
ดำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

ช่ือดำแหน,ง นกัทรพัยากรบคุคล {ดอูำนวยการกลุม่บรหิารงานบคุคล) ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีด่ำแหบง่ ๖๕0๓

งานในหนา้ที ่ ................ ............ .......—..........................................
©. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ  ์ และความชำนาญ งานสงูมากในตา้นการบรหิารงานบคุคล 
ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกใ้ฃนญิหาทีย่ากมาก 
๒. ลกัษณะงาบทีป่ฏบิติังาน

(๑) สนับสนุบ ประสาน และพจิารณาใหค้วามเหน็เก ีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของชา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษาของ กคจ. และ อกศจ. ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

(๒) กำกบั ดแูล เรง่รดั ต ดิ ต าม แล ะป ระเม นิ ผ ลก ารป ฏ บิ ตั งิาน เก ีย่วก บั ภ ารบ รหิ ารงาน บ คุค ล  
ของชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษ่าฃองสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

(๓) กำกบัดแูล เรง่รดั ตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัการดำเนนิการทางวนิยั การออกจากราชการ 
การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุขข์องชา้ราชการและบคุลากรทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการเสรมิสรา้งและการปกปองคุม้ครองระบบคณุธรรมของขา้ราชการ 
และบคุลากรทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

(๕) ควบคมุดแูลการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิานทอียูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูล รวมทัง้ตรวจสอบ 
และวเิคราะหร์ายงานของผูร้ว่มปฏบิตังิาน เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมและนำเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
ตามลำดบัหรอืคณะกรรมการหรอืคณะบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งใหร้บัทราบและพจิารณาเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 
ของผูร้ว่มปฏบิตังิานเพือ่ใหผู้ร้ว่มปฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานใตบ้รรลผุลสำเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 

(๖ )ปฏบิตังิานอืบ่ตาัมทีใ่ตร้บัมอบหมาย.

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๕๓๕...



-๒๖-

แบบแสดงรายสะเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอํบข่อ้งตำแหบง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
ตว่นราชการ สำนกังานศกึษารกิารภาค '๒ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซีอ่ตำแหนง่ นติกิร ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีต่ำแหนง่ ๒๕๓๕

งานในหนา้ที.่....................................................................  ....................
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีม่ปีระสบการณแ์ละมคีวามชำนาญงานสงูมาก ซึง่ตอ้งกำกบัควบคมุดแูล 
แนะบา่ ใหค้ำปรกึษา ตดัสนิใจหรอืแกใ้ขปญัหา และการใหข้อ้เสนอแนะแกผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละความชำนาญงานสงูมาก ใบงานวชิาการบรหิารงานบคุคล 
หรอืการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทัง้กำกบัดแูล เรง่รดั ตดิตามและประเมนิผลเก ีย่วกบัการดำเนนิภาร 
ทางวนิยั การออกจํากราชการ การอทุธรณ ์ และการรอ้งทกุขช์องชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาการเสรมิสรา้งและการปกปอังคุม้ครองระบบคณุ ธรรมชองชา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจห่รอืแกป้ญัหาทีย่ากมาก

*J\ \

(<=■ ๒. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติงาน f  ’ ■
{๑) ศกึษา วเิคราะห  ์ ตรวจสอบ เสนอแนะและชีแ้นวทางในการตอบขอ้หารอื หรอืวนิจิฉยัปญัหา 

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัระเบยีบของทางราชการทีม่ผีลกระทบตอ่การดำเนนิงานชองหนว่ยงาน 
เพือ่ชว่ยใหก้ารวนิจิฉยัหรอืการแกป้ญัหานัน้ๆ มคีวามถกูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแกท่วงราชการ

(๒) ตดิตามและเสนอแนะรายละเอยีดใบการเสนอขอปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัหนว่ยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมถกูตอ้งและเปน็ธรรม

(๓) ศกึษาขอ้มลู รวบรวม แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย เสนอความเหน็ในการดำเนนิการ 
เรือ่งใดๆ ท ีเ่ก ีย่วกบัวนิ ยัขา้ราชการ การรอ้งทกุข ์ การพทิกัษร์ะบบคณุธรรม รวมถงึการดำเนนิการใด  ๆ
ตามกฎหมายปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชการและการดำเนนิคดชีองหนว่ยงาบ เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 
ในการปฏบิตีงิานและสามารถดำเนนิการไตอ้ยา่งถูก่ตอ้ง •

(๔ )ศกึษา ว เิค ราะห ส์ รปุ รายงาน  จดั ท ำขอ้ เส น อเพ ือ่กำห น ด ค วาม ต อ้งการและค วาม จำเป น็  
ในการพฒันาทรพัยากรบคุคล การจดัหสกั:สตูรและการถา่ยทอดความรู ้ รวมถงึการวางแผนและเสนอแนะ 
นโยบายการพฒันาทรพัยากรบคุคลชองสว่นราชการ

{๕) ประมวล วเิคราะหว์จิยัขอ้มลูเพือ่วางระบบการพฒันาระบบพทิกัษค์ณุธรรม 
(๖) สนบัสบบุ ประสาน และพจิารณาใหค้วามเหน็■ เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษาชอง คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) และอบกุรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
(อกศจ.) ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ

■ {๗) 'กำกบัดแูล เรง่รดั  ต ดิตาม แล ะป ระเม นิ ผ ลก ารป ฏ บิ ตั งิาน เก ีย่วก บั ก ารบ รหิ ารงาน บ คุ คล  
ของชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาชองสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

(๘ )กำกบัดแูลเรง่รดัตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัการดำเนนิการทางวนิยั ก าร อ อ ก จ าก ร าช ก าร /^ ;; 
การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุขช์องชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ I {

/■ เลขท่ีตานทบ่ง ๒๕๓๕{ดี



(๙ )สง่!สรมิ^นฃัสนน ita ะพฟัน้รการพรมิสรา้งkระการปกiชอัฝคร่องระบชคณุธรรมของขา้ราฃก•ไร 
ครแูละบคุลาm ทางการสืฑษๆt มพืน้ท่ีรับฝ็ลชอบ

'(๑๐) ปฎบิสํงิๆ•ใฟามกับหริิอสนบัสนนุการปฎิบํสิงานชองห.ินา่ยงานอ่ืนท่ีเค่ียาชอง 
(๑ ๑ ) ปฏบิสํงิานอืน่ตามทีเ่ตรํบัมอ,ชหมิาย

/เลชทีตำน.หิน่ง ๒๖๐๘...



แบบแสดงรายละเอยีดเก่ียวกบัหนา้ทคีวามรับผดิซอบของตำแหนง่ทีแ่ตง่ตัง้
สว่นราชการ สา่นกังานศกึษาธกิารภาค &
ตำแหนง่ทีจ่ะแตํงต้ัง

- ชี€่Hจ้าแหบ่ง นกัจัดการงานทัว่ไป (ผูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ) ระคบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขที่ตำนหบ่ง ๒๖0๘

งานไนหน้าท่ี
๑. หนา้ท่ีความรับผิดขอบ

ปฏบิตัหินา้ทีโ่นฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั นนะนำ 'ตรวจสอบการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดยใชค้วามรู ้ความสามารก ประสบการณ ์ และความชำนาญงานสงูมาก ดา้นบรหิารจดัการภายโนสา่นกังาน 
การบรหิารราชการทัว่โป งานงานสารบรรณและธรุการ งานบรหิารการเงนิ บญัชแีละพสัดงุานอาคารสถานที ่
ส ิง่แ วด ลอ้ ม แ ละยาน พ าห น ะ งาน บ รหิ ารงาน บ คุคล  งาน บ รหิ ารค วาม เส ีย่งแ ส ะก ารค วบ ค มุ ภ ายโน  
งานประซาสมัพนัธเ์ผยแพรก่จิกรรมและผลงานของสำนกังานศกึษารกิารภาคและหนว่ยงานทางการศกึษา 
โนพืน้ท ีร่บัผดิชอบ การจ่ดัท ำคำซ องบ ป ระมาณ และแผน ป ฏ บิ ตั ริาชการซ องส ำน กังาน ศกึษ ารกิารภ าค 
รวมทัง้ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตัริาชการของสำนกังานศกึษารกิารภาค งานเกีย่วกบัการพฒันาองคก์ร 
และงานรว่มก่บัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งหรอืทีไ่ดร้บัอบหมาย ตลอดจนกำกบั 
ดแูลการปฏบิตังิานทีต่อ้งคดัสนิใจ และแกบ้ญี ห าท ีย่ากมาก เพ ือ่อำนวยฺการ และสนบัสนนุกรรขบัเคลือ่น 
การศกึษาโนระดบัภมภีาคใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

«•

ร ) เ 1

๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
(๑) ศกึษา วเิคราะห  ์ พฒันาและถา่ยทอดความรูเ้ก ีย่วกบังานบรหิารท ัว่ไป งานบรหิารการเงนิ บญัช ี

และพสัด ุ งานบรหิารงานบคุคล ระบบบรหิารงานและการควบคมุภายใน งานประชาสมัพนัธเ์ผยแพรก่จิกรรม 
และผลงาน งานอาคารสถานที ่ สิง่นวดลอ้มและยานพาหนะ งานแผนปฏบิตัริาชการและการตดิลามรายงาบ 
การพฒันาองคกํร ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ะดบัรองลงมา เพือ่ประโอชนใํนการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐานและชอ้กำหนด 
โบการบรหิารสำนกังาน

(๒) ควบคมุ ดแูล กลัน่กรองงานชองบคุลากรในกลุม่ ควบคมุการจดัทำคำของบประมาณ แผนปฏบิตั ิ
ราชการของสำนกังานศกึษารกิารภาค การใชจ้ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ ควบคมุการเบกิจฺา่ยเงนิ  
ของสำนกังาน งานตรวจสอบหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิ  งานสารบรรณ และงานประขาสมัพนัธแ์ละเผยแพร ่
ผลการปฏบิตังิานของสำนกังาน งานพฒันาองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล การจดั ปรบัปรงุ พั'ฒนาสำนกังาบ 
ควบคมุ ดแูล งาบพสัด ุ ครภุณัฑ ์ จดัทำทะเบยีนและบำรงุรกัษาพสัด ุ ครภุณัฑ ์ งานปรบัเปลีย่นกระบวนหสัน ์
ของสำนกังาบ งานบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายโน งานประเมนิผลผลติสว่นราซการตามคำรบัรอง 
การปฏบิตัริาชการ

(๓ )กำกบัดแูลการจดัการประขมุ  งานรบัรองและงานพธิกีารสำคญั   ๆโดยตอ้งมกีารเตรยีมเอกสาร 
การนำเสนอ การจดบนัทกึ ตรวจสอบ เรยีบเรยีงรายงานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารบรหิารการประขมุ 
หรอืงานพธิกีารตา่ง  ๆ นัน้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปาหมายของหนว่ยงาน

(๔) กำกบั วางแนวทางการทำงาน แกป้ญ็หาขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ ในฐานะหวัหนา้ 
หนว่ยงานระดบักลาง เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายทีก่ำหนด

(๕) ตดิตามการปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระขมุ หรอืการปฏบิตัติามคำสัง่หวัหนา้หนว่ยงานเพือ่การรายงาน 
และเปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณาของผูบ้งัคบับญัชา /ร รุ  ุ

(๖) ควบคมุการจดัทำและการพฒันาวธิกีารตา่ง  ๆใบงานทัว่ไป เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตํงิา'/
/เลขท ีต่ำแหนง่ ๒๖0๘ ไห์
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<๗) วางแพนการดำเนนิงานทีร่บัผดิขอบของกลุม่อานวยการ พีอ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเฟา้หมาย 
และพลลัมลทุธ๋ึทีก่ำหนด

<๘) รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรอโครงการของกลุม่อำนวยการ 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเฟา้หมายและพลสมัฤทรีท้ีก่ำหนด

{๙) แกฟ้ญ้หาในการปฏบิตังิานทรีบัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเฟา้หมายและพลสมัฤทร

{๑o ) ประสานการทำงานรว่มกนัในทมีงานโดยมบืทบาทในการนีแ้นะ จูงใจ ทมีงานหรอืหนว่ยงานอืน่ 
ในระดบัสำนกัหรือกอง เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและพลลมัๆทธ้ิตามท'ีกำหนด

{๑๑) ใหด้ำปรกึษาแนะนำแก1ห นว่ยงานราชการ เอกซน หรอืประชาชนทัว่ไป เก ีย่วกบั เท คน คิ  
วธิกีารบรหิารจดัการตา่งๆ ในหนว่ยงานหรอืหลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตั ิในความรบัผดิชอบหรอืทีไ่ฬร้บัมอบหมาย ' 
เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาการบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ

(๑๒) นีแ้จง ใหข้อ้คดิเหน็ในทีป่ระชมุคณะกรรมการหรอืคณะทำงานตา่ง  ๆ เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชน:ํ 
และความรว่มมอืในการดำเนนิงานรว่มกนั "" 1

{๑๓) ถา่ยทอดความรูใ้หแ้กห่นว่ยงานราชการ เอกซน หรอืประซาซนทัว่ไป เกีย่วกบัเทคนคิวธิกีาร I 
บรหิารจดัการตา่งๆ ในหนว่ยงาน หรอืหลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตั ิ ในควาฺมรฆัผดิชอบหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาการบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาุพ

{๑๔) นเิทศงานใหแ้กห่นว่ยงาบราชการ เอกซน หรอืประซาซนทัว่ไป เกีย่วกบัเทคนคิวธิกีารบรหิาร 
จดัการตา่ง  ๆ ในหนว่ยงาน หรอืหลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตั ิในความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่ใหเ้กดิความรู ้
ความเขา้ใจ และพฒันาการบรหิารราชการทีม่ปืระสทิธภิาพ

ทกีาหนด

/เลขทีด่ำแทน’ง ๒๖๒๒...
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แบบแสดงรายละเอยีดเกีย่วกฃัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบซองตำแหนง่ทีแ่ตง่ดัง้
สว่นราชการสำนกังานศกึษาธกิารภาค ๔ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นติิกร ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีต่ำแหนง่ ๖๖๒๒

งานใบหนา้ที่
©.หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ป ฏบิตั งิาน ใน ฐาน ะผ ูป้ฏบิ ตั งิาน ท ีม่ ปีระสบการณ  ์โดยใชค้วามร ู ้ ความส ามารถ ประสบการณ  ์
และความชำนาญงานสงูมากในดา้นนติกิาร ปฏบิตังิานทีต่อ้งดดัสบิใจหรอืแกบ้ญีหาทีย่ากมาก และปฏบิตังิาน 
อืน่ตามทีใ่ดร้บัมอบทมาย ปฏบิตังิานทางกฎหมาย ข่ีงมลืกัษณะงานท,ีปฏบิตัเิกีย่วกบัการพจิารณาวนิจิลยับญีหา 
กฎหมาย รา่ง และพ จิารณ าตรวจรา่งกฎห มาย กฎ ระเบ ยีบ และขอ้บ งัคบั ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง จดัทำนติกิรรม 
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และพยานหลกัฐานเทีอ่ดำเนนิทางคด ี การสอบสวน ตรวจพจิารณาดำเนนิการเกีย่วกบัวนิยั 
ขอ้ราชการ และการรฮ้งทกุขห์รอือทุธรณ ์และปฏบิตีงานอืน่ท'ีเกีย่วขอ้ง ___________ ^  ____________
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

(๑ ) เสนอแนะและชีแ้นวทางในการตอบขอ้หว่รอื หรอืวนิ จิกยับญี หากฎหมายท ีเ่ก ีย่วกบัระเบยีบ 
ชองทางราชการทีม่ผีลกระทบตอ่การดำเนนิงานของหนว่ยงานเพ ือ่ชว่ยในกา่รวนิจิลยัหรอืแกบ้ญีหาทัน้  ํ •ๆ  
มคีวามถกูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแกท่างราชการ

<๒) ตรวจสอบและเสนอแนะราละเอยีดในการเสนอขอปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบท ีเ่ก ีย่วกบั  
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเพือ่พจิารณาความเหมวะสมถกูตอ้งและเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย

{๓) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆเพ ือ่นำขอ้มลูโป 
วเิคราะหป์ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุโขกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ

(๔) ศกึษาขอ้มลู รวบรวมแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายเสนอความเหน็ในการดำเนนิการเรือ่งใด  ๆ
ทีเ่กีย่วกบัวนิยัขา้ราชการ และการรอ้งทกุข ์ การพทิกัษร์ะบบคณุรรรม รวมถงึการดำเนนิการใดๆ ตามกฎหมาย 
ป ก ครอ งท เีก ีย่วข อ้ งก บั ก ารบ รหิ ารราช ก าร แล ะก ารด ำเน นิ คด ขีอ งห น ว่ยงาบ  เพ ือ่ เข เ้ป น็ แ น วท าง 
ในการปฏบิตังิาน และสามารถดำเนนิการโตอ้ยา่งถกูตอ้ง

(๔) คว่บคมุดแูลการปฏบิตังิานของผ ูใ้ตบ้ งัคบับญั ชารวมท ัง้ตรวจสอบและวเิคราะหร์ายงานของ 
ผ ูใ้ต ับ้ งัคบั บ ญั ชา เพ ือ่ ต รวจส อ บ ค วาม ถ กู ต อ้ งเห ม าะส ม แ ล ะน า่เส น อ ต อ่ ผ ู,้บ งัค บั บ ญั ช าต าม ล ำด บั  
หรอืคณะกรรมการหรอืคณะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบและพจิารณา

(๖) ใหค้ำปรกึษา ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืในการแกไ้ขบญีหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารปฏบิตังิาบโตบ้รรลผุลสำเรจ็และมปีระสทิธภิาพ

(๗) วางแผนหรอืรว่มดำเนบิการวางแผนงาน โครงการของหนว่ยงานระดบัสำนกัหรอืกอง มอบหมายงาน 
แกบ้ญีหาในการปฏบิตังิานและตดิตามประเมนิผล เพือ่ใหเ้ปน็โปตามเบาีหมายและผลสม้ฤทริท้ีค่ำหนด

{■ ๘) ประสานงานการทำงานรว่มกนัในทมีงาน โดยมบีทบาทในการชีแ้นะ จงูใจทมีงานหรอืหนว่ยงานอืน่ 
นระดบัสำนกัหรือกอง เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธติามท,ีกำหนด

(๘) ช ีแ้จง ใหข้อ้คดิเหน็ใบทปีระชมุคณ ะกรรมการหรอืคณ ะทำงานตา่ง  ๆ เพ ือ่ให เ้กดิปร 
และความรว่มมอืในการดำเนนิงานรว่มกนั

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๒๒ (ตอ่)...
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(๑ 0) สง่เสรมิ สนบัสนนุและไหค้วามรว่มมอืในการใหค้วามรูห้างกฎหมาย การผลติคูม่อื หรืa เอกสาร I 
ตลอตจนการจตัอบรมหรอืสมัมนาเกีย่วทบักฎหมายเพือ่ชว่ยใหก้ารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธน์ละสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วทบักฎหมายเปน็อยา่งทัว่ถงึ และเปน็ประโยชนแ์กข่า้ราชการและประซาซน 

(๑๑) ปฎนิตังิานอืน่ตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๕๕...
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แบบแสดงรายลเแอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีก่วามรับผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
สา่นราซการ สำนกังานศกึษารกิารภาค ๖ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซ่ีa ตำแหนง่ นกัวซีาการศกึษา (ผูอ้ำนวยการกลุม่พฒันาการศกึษา) ระดบั ชำนาญกา'รพเิศษ ่
เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๔๔

งาบในหนา้ที่
©. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะหวัหนา้งาน และปฏบิตังิานทีม่ปีระสบืการณซ์ึง่จะตอ้งชว่ยเหลอืในการควบคมุ 
กำกบั นนะนำ ชีแ้นะ กลัน่กรอง ตรวจลอบ ใหคัำปรกึษา เลนอความเหน็ ตดิตาม ประเมนิพล สรปุรายงาบ 
พ ลการป ฏบิ ตั งิาน ของผ ูร้ว่มงาน  ป ฏบิ ตั งิาน ภายใน กล ุม่โดยไขค้วามร ู ้ ความ ลาม ารลป ระส บ การณ  ์
และความชำนาญในงานสงูมากในตา้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา งานตา้นการบรูฒาการการจดัการศกึษา 
ในพืน้ทีร่ะดบัภ่าค/กลุม่จงัหวดั งานตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัแผนการพฒันาการศกึษาระดบั’ภ าค / 
กลุม่จงัหวดั งานสนบัสนนุการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษารกิาร ตา้น การตดิตาม 
และประเมนิผลแผนพฒันาการศกึษาระดบัภาค/กลุม่จงัหวดั
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาบ r

{๑) งานพฒันาการศกึษา
{๑ .๑ ) ศ กึ ษ าระเบ ยีบ  ขอ้กำหนด ขอ้ กฎ ห ม ายและแน วท างการท ำงาน เพ ือ่ ให ค้วาม เห น็  

และขอ้เสนอแนะแกผู่บ้งัคบับญัชา
(๑.๒) ศกึษา รวบรวมขอ้มลู เสนอแนะ หรอืดำเนนิงานตามโครงการเพ ือ่สนบัสบนุสง่เสรมิ 

ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการทำงานระหวา่งหนว่ยงานรฐั เอกชน และภาคประซาสงัคม เพ ือ่การทำงาน 
และการไขท้รพัยากรรว่มกบั

(๑.๓ ) ศกึษ า รวบรวมขอ้มลู เสนอแนะ และจดัทำโครงการเพ ือ่สนบัสนนุการจดักจิกรรม 
ทางการศกึษาของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงศกึษาธกิาร

(๑.๔ ) ศกึษ า วเิคราะห  ์ วจิยั รวบรวมขอ้มลู และ/ห รอืตดิตามความส ำเรจ็ของห น ว่ยงาน  
สถานศกึษาเพือ่รวบรวมขอ้มลูเปน็องคคํวามรู้

(๑.๔) วางแผน จดัทำแผนงาน/โครงการ ตดิตามและประเมนิผล เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามบทบาทหนา้ที ่
ของกลุม่พฒันาการศกึษา

(๑.๖) กำกบั ดแูล เรง่รดั นเิทค ตดิตามและประเมนิผลการพฒันางาบวชิาการและพฒันาคณุภาพ 
และมาตรฐานการศกึษาในพืน้ทีรั่บผดิขอบ

<■ ๑;๗) จดัทำและพฒันาวชิาการในรปูแบบวารสาร/ แผน่พบั/ เอกสารทางวชิาภาร 
เพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชป้ระโยซนํ

(๑.•๘) เผยแพร ่ และประซาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรม/โครงการในกลุม่งาน เพ ือ่ใหบ้รกิารความรู ้
ทางการศกึษาแกบ่คุลากรในหนว่ยงาน สถานศกึษา และประขาซนท่ัวไป

<๑.๔) งานสง่เสรมิ สนบัสนนุการยกระดบัคณุ ภาพและสง่เสรมิโอกาสการเขา้ถงึการศกึ 
ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพืน้ทีพ่เิศษ

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๔๔{ตอ่ํ
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<te) สทิอบรม ํดลรM นตอบ่ฃอห์ารอื แลน้ญ้หาแณจ่า้หนา้ทีห่รอืบคุคลพีก่ ีอ่วช,้อง หรอืบคุคลท ีว่!!]; 
ในเรือ่งท ีเ่ก ีย่วซอ้งกบักวรสลึ บา หรอืงานทีร่มืสคิชอบ เพ ือ่!หบ้คุคลลงักลา่วสามารถนา้!น!่ซน้ ร่ะ!ยชน  ้I 

I ในการตดัสนิใจ หรอืใช!้นการดำฒนิงาน!ลอ้อา่งม!ี]ระสทิธอิาพมาอพึ ้ ;
1 (๓) •สนบัสทนุและใหค้วามรว่มมอี!นการผลติคูมอ เอกสารทางวชิาการ สือ่การสกึบารนูแ่บบอืน่  ๆ;

รวมทัง้การจดักจิกรรมเผยแพรค่วามรูท้กุระดบั เพือ่สง่เสรมิการใหบ้รกิารความรูแ้กอ่ร่ะชาซน!ลอ้อา่งทีว่ถงึ
...•. และสะดวกมากขึน้ ........................... ..... ........— ...... ....

{๔) เสนอแนะแนวทางพีห่มาะสมและสรา้งสรรค ์การจดับรกิารสง่เสรมิการสกึบา4ที8่ใหก้าร•บรกิาร 
: •ความรูแ้ละบรกิารทางดา้นการสกึบาทกุระดบัและวชิาชพี i

'•(๔). ปฎบิตงานรว่มกบั หรือสนบัสทนุการปฎินตังานของหนว่ยง 4 J

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๖๖...
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tttftเแสดงรว&สะเอียดเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอฃของตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง
สว่นราชการ สา่นกังานศกึษาธกิารภาค ๗ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไป (ตูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ) ระดบั ชำนาญการพเิสษ 
ตำแหนง่เลขที ่๒๖๖๖

งานในหนา้ที่
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏิบัติหน้าท่ีไนฐานะหัวหน้างาน ท่ีมี.ประสบการณค์วามชำนาญงานสูงมาก รบัผดิชอบเกีย่วกบัการศกึษา 
ว เิค ร าะ ห  ์ ว จิ ยั  ส งัเค ราะห ง์าน เพ ึอ๋ ส ง่เส รมิ  พฒันา เสนอความเหน สรปุรายงาน และไหข้อ้เสนอแนะ 
รวมทัง่ควบคมุ ตรวจสอบ กำกบั ตดิตาม เรง่รดั ดูแลแนะนำ ใหค้ำปรกึษา ตลอดจนการแกไ้ขนญิหาตา่ง  ๆ
ในการปฎินัสิงานของกลุ่มโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณใ์นงานบริหารจัดการภายในสำนักงาน
๒, ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

(๑) ดำเนนิงานเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไป ;
{๒) ดำเนนิงานเกีย่วกบังานบรหิารการเงนิ บัญชี และพัสดุ
(๓) ดำเนนิงานเกีย่วกบังานบรหิารบคุคลของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีไ่นสำนกังาน
(๔) ลำเนนิงาบเุกีย่วกบัระบน.ษรหิารงานและการควบคมุภายใน
(๔) ดำเนนิงานเกีย่วกบังานประขาสมัพนัธเ์ยยแพรก่จิกรรมและตลงานของสำนกังานและหนว่ยงาน 

ทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิขอบ
(๖) ดำเนนิงานเกีย่วกบัอาคารสถานที ่ ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ
(๗) จดัทำแผนปฏบิตัริาชการ รวมทัง่การตดิตามและรายงานผลการปฏบิตัริาชการของสำนกังาน 
(๘) ดำเนนิงานเกีย่วกบังานพฒันาองคก์ร
{๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
{๑๐) ปฏิบัติงาบอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย / f l y - y j h n

* * - ■ 7ยโ^^^

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๖๘๐...
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_____________  แบบแสดงรายละเอยีดเทีย่วกบัหนา้ทีค่วามรับผฟิขิa บขฮงดำแหนงท่ีจะแต่งต้ัง________
สว่นราชภาร สำนกังานศกึษาธกิารภาค ๗ 
ตำแหม่งฺทีจ่ะแตง่ต้ัง

ชือ่ตำแหนง่มติกิร ระกบั ชำนาญการพเิสษ
ตำแหนง่เลขที ่๒๖๘๐ ________________________________________________________________

งานในหน้าที___________________________________________________________________________
๑. หนา้ทคีวามรัชผดิชอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้ ช ีง่กอังกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานฃฮงผูร้ว่มปฏบิตังิวน ่
โดยใชค้วาม เความส ามารถ ประสบการณ 'และความชำนาญ งานสงูมากไนดา้นกฎห มาย ปฎบตังิาน
ทีต่อ้งตดัสนิไจหรอืแกป้ญืหาทีย่ากมาก___________________________________________________________
๒. ลักษณะงานทีปฏบัิติ

(๑) การตรวจแสะปรบัยกรา่งประกาศนละคำสัง่ของหนว่ยงาน
<๒) การพฒันาและวจิยักฎหมาย .
{๓) การไหค้ำปรกึษาและความเหน็ทางกฎหมาย
(๔) การรา่งสญัญา การตรวจรา่งสญัญาและการบรหิารสญัญา
(๔) การดำเนนิการทางวนิยั
(๖) การท0าสำนวนการไตส่วน สำนวนการสอบสรนั หรอืสำนวนการสบืสวนจากการรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์

การตรวจสอบหรือการสบืสวน และการสอบสวน
(๗) ปฏบิตังิาบอืน่ตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย

/เลฃทีต่ำแหนง่ ๒๖๘๓...
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‘ ‘ &บฃแสดงํรวยละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิขอบขฐงตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ดัง้
สว่นราชการ สา่นกังานศกึษาธกิารกาค ๗ 
ตำล,หนง่ทีจ่ะช,ตง่ดัง้

ชือ่ตำแหนง่ นกัวซิาการศกึษา •(ผูอ้ำนวยการกลุม่พฒันาการศกึษา) ระตบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีต่ำแหนง่ ๖๖๘๓

..... งานในหนา้ที ่ .......—
๑ . หนา้ทีค่วามรบัผดิขอบ

ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน เปน็ผูก้ำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบซองผูร้ว่มปฏบิตังิาบ 
•และเปน็ผูป้ฏบิตังิาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชำนาญสงูนาก โนดา้นวชิาการศกึษา 
ปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกใ้ฃปญ็หาทีย่ากมาก และปฏบิตังิาบอืน่ตามทีใ่ดร้บัมอบหมาย ในภารกจิ ดงันี้

(๑) ส่งเสริม สนบัสมนุการเสรมิสร้างคว่ามมัน่คงซองสถาบนัหลกัและการปกครองระบบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ

{๒) ประสาน สง่เสรมิ สนบัสมนุ และดำเนนิการวจิยัและพฒันาเพ ือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
การศกึษาระดบัภาค ' .

(๓) ส1งเสรมิ สนบัสมนุและดำเนนิการเกีย่วกบัการํพ่ฒนาผูเ้รยีบ คร ู และบคุลากรทางการศกึษาระดบั 
ภาค

(๔) กำกบัดแูล เรง่รดั นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันางานวชิาการและการพฒันาคณุภาพ 
; และมาตรฐานการศกึษาโนพืน้ทีร่บัผดิชอบ

(๔) ประสานการบรหิารงานระหวา่งราซการสว่นกลางและสว่นภมูภิาคใหเ้กดิการบรูณาการ 
ในระดบัพืน้ทีข่องหลายจงัหวดั

(๖) สง่เสริม สนบัสมนุการยกระดบัคณุภาพและสง่เสรมิโอกาสในภารเชา้ถงึการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษ 
เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพืน้ทีพ่เิศษ ;

(๗) ปฏบิตังิานร่วมิกบัหรือสนบัสมนุการปฏบิตังิานของหน่วํองานอืน่ท,ีเกีย่วชอ้ง 
๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ

(๑) กำกบัดแูล เรง่รดั นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันางาบวชิาการ และ .การพฒันาคณุภาพ . 
และมาตรฐานการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

{๒) ประสาน สง่เสรมิ สนบัสมนุ และดำเนนิการวจิยัและพฒันาเพ ือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
การศกึษาระดบัภาค

(๓) สง่เสริม สนบัสมนุการอกระดบัคณุภาพและสง่เสรมิโอกาสในการเชา้ถงึการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษ 
เฉพาะกจิจงัหวดัซายแดนภาคใตแ้ละพืน้ทีพ่เิศษ

(๔) กำกบัการสง่เสรมิ สนบัสมนุการเสรมิสรา้งความมัน่คงซองสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ

(๔) กำกบัภารสง่เสรมิ สนบัสมนุและดำเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาผูเ้รยีน คร ู และบคุลากร 
ทางการศกึษาระดบัภาค

/เลขทีต่ำแหนง่ k
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(๖'} สฬิศาร^เนนงานลจิลรรนลว่งจ ุ ของการฃรหิารงานระหวาง่ราซการสว่นลลวง
ละสว่นกมูกิวสเหเักดิการบรูณาm รในระดบัพืน้ทีข่องหลายวังหวัด

(๗)-$ฎิฃติงานร่วมกันหรีอสนบสนุนการน่ฎิฃตุ๊งานของหน่รรงวนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
•(๘)ปฏิบติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอซหมาย

/เลขทตีำแหนง่ ๒๗๐0...
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แบบแสดงรายละเอยีดเทีย่วกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
รว่นราชการ สำนกัสำนกังานศกึษาธกิารภาค ๘ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแลง่ตัง้

ชือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา(ผูอ้ำนวยการกลุม่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา) ระลบั ชำนาญการพเิสษ
เลฃทีต่ำแหนง่ ๒๗๐๐

: งานในหนา้ที ่ ............................ .................. .... -  -  
©. หนา้ทีค่วามรบัผลิซอบ

(๑) แปลงยทุธศาสตรช์าตสิูก่ารปฏบิตใินระดบัภาคและจงัหวดัทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดั แสะการพฒันาดา้นอืน่   ๆ
ตามศกัยภาพและโอกาสของบคุคลและชมุซนในแตล่ะพืน้ที่

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัทำดชันทีางการศกึษาระดบัภาค รวมทัง้สือ่สารเพือ่สรา้ง 
ความเขา้ใจเ้กีย่วกบัยทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

(๓) จดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาค
(๔) กำกบัดแูล ใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัในพืน้ที ่

รบัผดิชอบ
(๔) ศกึษา ว เิคราะห  ์ ประสาน และจดัระบบการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการ.ศกึษาในพ ืน้ท ี ่

รับผิดชอบ
(๖) ประสาน สง่เสรมิ สนบัสบนุและพฒันานวตัภรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา ใหส้ามารถ 

ใชป้ระโยชนร์ว่มกบัในการบรหิารและการจดัการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
(๗) ปฏบิตงิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง_________ ____________

๒. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน
ปฏบิตังิานในฐานะหวัหนา้งาน ซึง่ตอ้งกำกบั แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาบ 

โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ และความชำนาญงานสงูมากในดา้นวชิาการศกึษา ในการดดัสนิ 
และแกป้ญีหาทีย่ากมาก ในกลุม่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา เพ ือ่กำหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพฒันาภาค 
ให เ้ช ือ่ ม โยงแ ล ะ ส อ ด ค ล อ้ งก บั ท ศิ ท างก ารพ ฒั น าป 'ระ เท ศ  ก ำห น ด ท ศิ ท างก าร ต ำเน บิ งาน ข อ ง 
กระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพฒั นาจงัหวดั 
ยทุธศาสตรก์ารพฒั นากลุม่จงัหวดั ยทุธศาสตรก์ารพฒั นาภาคตะวนัออก รวมท ัง้การพฒั นาดา้นอืน่   ๆ
ระดบัภาค และระดบัภมูภิาค หรอืจงัหวดั ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ตามศกัยภาพและโอกาสซองบคุคลและชมุชน 
ในแตล่ะพืน้ที ่ โดยการแปลงยทุธศาสตรส์ ูก่ารปฏบิตัใินระดบัภาคและจงัหวดั ส ือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 
ยทุธศาสตรช์าต ิ ศกึษา วเิคราะห  ์ จดัทำดชันทีางการศกึษาระดบัภาค จดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒั นา 
ระดบัภาค ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั จดัระบบและพฒันาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษา 
ใบพ ืน้ท ีร่บัผดิชอบ และป ฏ บิ ตั งิาบ อ ืน่ ตาม ท ีใ่ด ร้บั ม อบ ห ม าย เพ ือ่ ให ภ้ ารก จิข อ งส ำน กั งาน เ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันี้

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๗๐๐ (ตอิ...
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v; ’ " ■ <๑)■ 'ศึกษา ■ คนค'ว้า จเิคราะห ์วิจํเย รวฃรจมขอ้มลูแ่ละอฬความรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม ‘เพือ่แชะแนว
. ทางการพฒันาง่วนลา้นจิซาการศึกษาใหม้คีวามกา้วหนา้แลงพนัต่อเหตุการรน .

<๒)'สลีษา ลน้ควาัวเิคราะหว์จิยั เพือ่จดัทำความเหน็ทางวซิาการขอ้เสนอนพ้ำย#พนมาตรฐานการศกึษา 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการดำเนนิงานดว้นภารศกึษาในระดบัภาค ภมูภิาค-{ภาคตะวนัออก) จดัทำแนวทาง 
การพฒันาดา้นอืน่ จุ ในพืน้ทีร่บัผดิชอบตามคกัยภาm iล^กาสของบคุคลและชมุซนในแตล่ะพืน้ที ่
— — (เข)้พือ่ส«ํ # ^ ายทอดปพา£«1เสะยุทธ?ทสตร์

{๔) ใหข้อ้เสนอแนะเกยีวกบัการด่ำเนนิภารตามแผนพฒั นาการศกึษาจงัหวดัในพ ืน้ท ีส่ ำนกังาบ 
และภาคตะวนัออก

{๔) จดัระบบการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศลา้นการศกึษาในพืน้ทีส่ำนกังานและภาคต่ะวนัออก 
{๖) วางแนวทางภารกาีกบั  ตดิตาม และประเนบิผลการพฒั นางานดา้นการศกึษาเพ ือ่พฒั นางาน 

ดา้นการศกึษา
: ก ๗ัy ปฎบิตงานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

r

/เลขทีด่ำแหปง ๒๘๗๔.-.



นนฃแ่สดงรายละเสิรดเก่ียวกับหนา้ทีค่วามรับผดิขอมขสิงตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
สว่นราขการ สำนกังานศกึษาธกิารภาค๑๔  
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ซือ่ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา {ผูอ้ำนวยการกลุม่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา) ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขทีต่ำแหนง่ .๒๘๘๔

งานในหนา้ที่
๑. หนา้ทความรับผิดชอบ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะหวัหนา้งาน ทำหนา้ทีก่ำกบั แนะนา่ ตรวจสอบการปฏบิตังิาบของผูร้ว่มปฏบิตังิาน 
โดย'ใชค้วามรู-้ความสามารถประสบการณแ์ละความชำนาญ'ในงานสงูมาก'ในดา้นยทุธศาสตรก์ารศกึษา 
การดำเนนิการและแกป้ญัหาทีย่ากมาก เกีย่วกบัการแปลงยทุธศาสตรช์าตสิูก่ารปฏบิตัใินระดบัภาคและจงัหวดั 
ท ีเ่ช ือ่มโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพฒั นา 
กลุม่จงัหวดั และการพฒันากา้นอืน่  ๆ ตามศกัยภาพและโอกาสของบคุคลและชมุชน ในแตล่ะพืน้ที ่ การศกึษา 
วเิคราะห  ์ สงัเคราะห ์ และจดัทำดชันทีางการศกึษาระดบัภาค รวมทัง้ส ือ่สารเพ ีอ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั 
ยทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายและยทุธํศาสตรช์องกระทรวงในพืน้’ทีรั่บผิดชอบฺ ่ การจดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
การศกึษาระดบัภาค การกำกบัดแูล ใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัแผนพฒันาภารศกึษา 
จงัหวดัในพ ืน้ท ีร่บัผดิชอบ การศกึษ า ว เิคราะห  ์ ประสาบ และจดัระบ บ การพ ฒั น าขอ้มลูสารสน เท ศ 
ดา้นการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ภารประสวน สง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันาบวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั 
เพือ่การศกึษา ใหส้ามารสใชป้ระโยชนร่์วมกนัในการบริหารและจัดการศกึษาในพืน้ทีรั่บผดิชอบ ดงันี ้

(๑) งานยทุธศาสตรแ์ละแผน
(๑.๑) การจดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาค

(๑.๑.๑) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ยทุธศาสตร์ชาต ินโยบายและยุทธศาสตร์ซอง 
กระทรวงศึกษาธิการ

(๑.๑.๒) แปลงยทุธศาสตรช์าตสิูก่ารปฏบิตัใิบระดบัภาคและจงัหวดัทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้ง 
กบันโยบายและยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพฒั นากลุม่จงัหวดัและการพฒั นา 
ดา้นอืน่  ๆ ตามศกัยภาพและโอกาสชองบคุคลและชมุชนในแตล่ะพืน้ที่

•(๑.๑.๓) จดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาคทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบั 
นโยบายและยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดั 'และการพฒันาดา้นอืน่  ๆ
ตามศกัยภาพและโอกาสของบคุคลและชมุชนในแตล่ะพืน้ที่

.(๑.๑.๔) สือ่สารยทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวงศกึษาธกิารและเชือ่มโยง 
นโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวงศกึษาสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที ่ ;

(๑.•๒) การจดัทำแผนบรู?นาการศกึษา •
(๑ .๒ ๑) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์แผนพฒันาการศกึษาระดบัจงัหวดัในพืน้ทีร่บัผิ̂ ช 

และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัภาค

/เลขทีต่ำแหนง่ ๒๘๗๔(ตอ่)...
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(ร),๒,๒) จดัทำแผนบรูณ าการการศกึษาระดบัภาคท ีเ่ช ือ่มโยงสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร ยทุธศาสตรก์ารพดัรนากลุม่จงัหวดั และภารพฒันาดา้นอืน่  จุ 
ตามศกัยภาพและโอกาสฆองบคุคลและชมุซนโนแตล่ะพืน้ที่

<๑.๒.๓) จดัทำแผนการตดิตามและประฒบิผลการดำเนนิงานตามแผนพฒันาการศกึษา 
ระดับจังหวัดโบพืน้ทีรั่บผิดซอม

<๑.๓) การจดัทำแผนพฒันาการศกึษาพืน้ทีช่ายแดน
(๑ .๓ .๑ ) ศกึษา วเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ผนพฒันาการศกึษาพืน้ทีซ่ายแดนโนพืน้ทีร่บัผดิชอบ

และระดบัภาค
(๑ .๓..๒) จดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา.การศกึษาพ ืน้ท ีช่ายแดนระดบัภาคเชือ่มโยง 

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาระดบัจงัหวดั
(๑ .๓.๓) กำกบัดแูล ใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามและประเมนิผลเกีย่วกบัแผนพฒันาการ.ศกึษา 

พืน้ทีช่ายแดนโนพืน้ทีรั่บผิดชอบ 
(๖) ขอ้มลูสารสนเทศ

-(๒.๑) ขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา -
(๒.๑.๑) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหร์ะบบการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาโมพืน้ที่

รับผิดชอบ
(๒.๑.๒) จัดทำระบบการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศลา้นการศกึษาในพืน้ทีรั่บผดิจอบ 
(๒.๑.๓) ประสาน และดแูลระบบการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาในพืน้ที่

รับผิดชอบ
(๒.๒) ดชันทีางการศกึษา

(๒ .๒ .๑) การศกึษา วเิคราะห  ์ สงัเคราะหย์ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายและยทุธศาสตร ์
ของกระทรวงในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

■ (๒.๒.๒) จดัท ำดชัน ที างการศกึษ าระดบั ภาคท ีเ่ช ือ่มโยงส อดคลอ้งยทุ ธศาส ตรช์าต  ิ
กบันโยบายและยทุธศาสตรช์องกระทรวงศกึษาธกิาร . . .

(๓) พฒันาวชิาการ การวจิยัและความรว่มมอืทางการศกึษา
(๓.๑) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์นโยบายและยทุธศาสตรท์างการศกึษา 
(๓.๒) ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั ทางการศกึษา 
(๓.๓) เสรมิสรา้งและพฒันาวชิาการ และการวจิยัทางการศกึษา 
(๓,๔) ประสาน เสริมสร้าง สนับสนุนและพัฒนา ภาคเีครอืขา่ยทางวชิาการและการวจิยั 

(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิพลฺั
ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดีจิพิลัเพือ่การศกึษาใหส้ามารถ 

ขป้ระโยชนร์ว่มกนัโนการบรหิารและภารจดัการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
•(๔) งานตามทีป่รากฎโนลำรบัรองการปฏบิตริาชการ 
(๖) งานลามทีป่รากฎในแผนปฏบิต้ริาชการประจำปซีองสว่นราชการ 
(๗) งานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิจอบหลกัชองสว่นราชการ 
{๘).ปฏิปีติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

/เลขทีด่ำแหบง่ ๒๘๗



-๔๒-

๒. ลกัษณะงานท่ีปฏบัิตงิาน
(๑) ศกึษา ลนัควา้ วเิคราะห ์วจิยั รวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรู ้'เทคโนโลยีนละนวัตกรรม เพือ่นนะแนว 

ทางการพฒันางานดา้นวชิาการศกึษาใหม้ศีวามกา้วหนา้และพนัตอ่เหตกุารณ์
(๒) ศกึษา ดน้ควา้ วเิคราะห ์ วจิยั เพ ือ่จดัทำความเหน็ทางวชิาการ ขอ้เสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน 

ฑารศกึษา หลกัสตูร แบบเรยีน ตำรา สือ่การเรยีนการสอน สือ่การศกึษา การผลติและพฒันาสือ่บวตักรรม 
และเทคโนโลย ีการแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบการรบัรองวทิยฐานะ ระบบการเทยบคณุวฒุิ

(๓) ศกึษา วเิคราะห  ์ เสนอความเหน็การจดัตง การยบุรวมสถานศกึษา เพ ือ่ให ก้ารจดัการศกึษา 
' มมีาตรฐานและคณุภาพ

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และเสนอแนะเพือ่พฒันาการตำเนบิกจิกรรมความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
(๕) วางแนวทางการติดตาม และประเมนิผลการพฒันางานด้วนการศึกษาเพือ่พฒันางานด้านการศึก,,̂
(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี!ด้รับมอบหมาย

/เลชทีต่ำแหนง่ ๒๘๘๖...



-๔๓-

แบบแสดงรายละเอยีดเก่ียวกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบชองดำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้
ลจ่นราชการ ลำนกังานศกึษาธกิารภาค ๑๔ j
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

ชือ่ดำแหบง่ นกัวชิาการศกึษา (ผูอ้ำนวยการกลุม่พฒันาการศกึษา) ระดบั ชำนาญการพเิศษ 
เลขท่ีดำน,หน,ง ๖๘๘๖ 

งานในหนา้ที ่
๑. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ปฏบิตัหิ น า้ท ีใ่บฐาน ะหวัห น า้งาน  ท ำห น า้ท ีก่ ำกบั ดแูล  แบะนำ ตรวจส อบ และขอ้ เส น อแน ะ 
ในการปฏบิตังิานของผูร้ว่มปฏบิตังิาน ใดยใขค้วามรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละความชำนาญในงานสงูมาก 
ดา้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาใบการดำเนนิการและแกป้ญีหาทีย่ากมาก เกีย่วกบัการสง่เสรมิ สนบัสนนุ 
การเสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประขาซปิใตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเนน้พระิประมขุ การประสาน สง่เสรมิ สนบัสบนุ และดำเนนิการวจิยัและพฒั นาเพ ือ่สรา้งองคค์วามรู,้ 
และนวตักรรมการศกึษาระดบัภาค การสง่เสรมิ สนบัสนนุ และดำเนนิการเก ีย่วกบัการพฒั นาผ ูเ้รยีนคร ู ' 
และบคุลากรทางการศกึษาระดบัภาค การกำกบัคแล เรง่รดั นเิทศ ตดิตาม และป ระเม นิ ผล่การพ ฒั น า 'J  i  ร ู,้  I น ี1้ 1งานวชิาการและการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาในพบทีร่บัผดิชอบ ประสานการบรหิารงานระหวา่ง 
ราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาค'ใหเ้กดิการบรูณวการ'ในระดบัพ ืน้ท ีข่องหลายจงัหวดั และปฏบิตังิาน 
รว่มกบัหรือสนบัสมนุการปฏบิตังิาบของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีใ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี ้

(๑) งานตามที,ปรากฏในคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(๒) งานตามทีป่รากฏในแผนปฏบิตัริาชการประจำปขีองสว่นราชการ 
(๓) งานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของสว่นราชการ
(๔) ส่งเสริม สนับสมุนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประซาซิปใตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเนน้พระประมขุ
{๔ ๑) ส่งเสริม สนับสมุนการน้อมนำพระบรมราโขบายด้านการศึกษา พระราชปณธิานพระราชกระแส 

ดา้นการศกึษา และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรทิีเ่กีย่วกบัการศกึษา •
<๔.๒) สง่เสรมิ สนับสมุน ภารจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาต ิ

และความปรองดองสมานฉนัท์
{๔.๓) สง่เสรมิและรณรงคก์จิกรรมทางการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและการกฬีาเพือ่การศกึษา 

1๔ 7ประสาน สง่เสริม สนบัสมนุ และดำเนนิการวจิยัและพฒันา เพ ือ่สรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรม - 
การศกึษาระดบัภาค

{๖) ส่งเสริม สนับสมุน และดำเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาผู้เรียน คร ูและบคุลากรทางการศกึษาระดบัภาค 
{๗) กำกบัดแูล เรง่รดั นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการพฒันางานวชิาการ และการพฒันาคณุภาพ 

และมาตรฐานการศกึษาในพืน้ทีรั่บผดิชอบ
{๘) ประสานการบรหิารงานระหวา่งราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาคใหเ้กดิการบรูณวการในระดบั 

พืน้ทีข่องหลายจงัหวดั
(๙) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสมนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง

/เลฃทีต่ำแหนง่ ๒๘๘๖<ต



๒. ลกัษณะงานทีป่ฏนิต้งาน
<๑) ศกึษา ’คน้ควา้ วเิคราะห ์ว เิย  รว.ฆรวเ(ว้รนลู^ละคงคค์วาม!งทคโนโลรนละนวัตครรม เพือ่แนะแนว 

ทวงการพฒันางานคา้นวชิาการศกึษาใหม้คีวามลา้วหนา้และทนัตอ่เหตกุารณ์
<๒) ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห  ์ววิยั เพ ือ่วดัทำความเหน็ทางวชิาการ ขอ้เลนรนโยนาย แพนมาตรฐาน : 

การศกึษา หลกัสติร แนบเรยีน ตำรา ลือ่การเรยีนการสอน ลือ่การศกึษา การผลติและพฒันาลือ่นวตักรรม 
และเทคโนโลยี การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบการรันรองวทิฮฐานะ ระบบการเทยีบคณุวฒุิ

<๓) ศกึษา วเิคราะห  ์ เลนอความเหน็ภารวดัต ัง้ การยบุรวมสถานศกึษา เพ ือ่ใหก้ารจดการศกึษา 
มมีาตรฐานและคณุภาพ

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์ววิยั และเสนิอแนะเพือ่พฒันาการตำเนบิกจิกรรมความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
(๔) วางแนวทางการตดิตาม และประเมนิผลการพฒันางานคา้นการศกึษาเพือ่พฒันางา(



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓
แบบ ปส.๒

ตดิเปลา่ย ;
๑;๔ นิว้

โบสมัครเช้ารับการคัดเสือก
เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประ๓ ทวซิาการ ระดบัชำนาญการพเิพษ

ตำแหนง่.................................................................................. ตำแหนง่เลขที.่..................
สงักดั........................................................................................... .ลำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

t e c n o c n a w x g o M

. •๑. ซือ่- สกลุ........................................................................หมายเลขประจำตวัประชาซน........... ........
๒. เพศ- G  ชาย..... . o  หญิง —  - ....
.๓. วัน เดอืน ปีเกดิ................................... อาย.ุ....................ปี วบัเกษยีณอายรุาชการ  ..................
๔. ปจัจบุนัดำรงตำแหนง่........................................................ ระดบั................. ........... . .....................

กลม่-งาน....................................... .-....................................  ลำบก...................................................
เงนิเ่ดอืน.............................:..บาท โทรศัพท.์.................................................โทรสาร;.....................

๔. ประวตัสิว่นตวัและประวติการรบัราชการ
วนับรรจเุชา้รบัราชการ.................................................. . ตำแหนง่.................... ...........................
ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ รวม.......................... ป .ี............................เดอืน
การโตรั้บแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ในแตล่ะระดบั (ระบเุฉพาะการเปลีย่นตำแหนง่/เปลีย่นระดบั/ 
เปลีย่นสถานทีป่ฏบิตริาชภาร)

ซ่ือตำแหน่ง
๑.
๒.
๓.
๔.

ระดับ ชว่งเวลาทีด่ำรงตำแหนง่ รวมเวลาการดำรงตำแหนง่

การดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะเชา้รบัการศลัเสอืก
o  เคย ตัง้แตว่นัที...................... .-. ถงึวันที่......................รวม................ปี................ .เดอืน
o  โมเ่คย
การขอนบัระยะเวลาทีเ่กีย่วชอ้งหรอืเกือ้กลู(ถา้ม)ี 
o  โม่ต้องขอนบั
o  ขอนบัระยะเวลาเกือ้กลู ตัง้แตวั่นที่....................... ถงึวันที่....................รวม.............ป.ี............. เดอืน

(จดัทำตามแบบทีก่ำทบด)
๖. ประวติกิารศกึษา (ทีโ่ตร้บัการรบัรองจาก ก.พ.)

ระดบัการศกึษา ชือ่ปรญิญา สาชา สถาบัน วัน เดอืน ปทีีส่ำเรจ็

/ ๗. ประวิด...



%-

๗. ประวติการบกัอบรม/ดงาน (เฉพาะการefoอบรมหีไ่ต้รับวุฒบิตัร นละมรีะยะเวลาการอบรม ๓ วันขึน้น!)-------------- 5---- ^------ ------------- 1----------------;---------^ Z-------------ซีอหลักสฅร 1 หนว่ยงานทีจ่ดั ซว่งเวลา 1
1

__________________________ 3__________________________ 1
๘. ประวตักิารลานละความประพนตุิ

ปงีบประมาณ จำนวนวันลา
ลาบวัย ลากจิ ลาอปสมบท ] ลาคลอตบตร ลาศกึษาตอ่ รวม

ปงีบ:๖๕๖๕- 
ปจ็จบุนั _________________________;
การถกูดำเนนิการทางวนิยั o  ไมเ่คย

o  เคย ระบุ
๙. ผลงานท่ีุ,ภาคภมูใจ,____________________

ขือ่ผลงืาน ปี พ.ศ. ทีด่ำเนนิการ

๑ 0 . ประสบการณในกา^ปฎนิตังาน (นอกเหนอืจากขอ้^. เซน่ หัวหน้าโครงการ หวัหนา้งาน กรรมการ 
อนกุรรมการ เลขานกุาร วทิยากร ๆลฯ)

๑ ๑ . ความสามารถพเิศษอืน่ ๆ
ภาษาตา่งประเทศ (ระบ)ุ....................................................................
คอมพวิเตอร.์.....................................................................................
อ่ืน ๆ ..................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีแ่จง้ไวโ้นใบสมคัรนี ้ถกูตอ้งและเปน็ความจรงิทกุประการ

(ลงซือ่)..................................... .กู้สมคัรเขา้รบัคดัเลอืก
( ....................................................)

. / ............/ .

- /ความเหน็...



- ๓ -

ความเหน็ผูอ้ำนวยการกลุม่

<ลงซ่ือ)..
_ ..... ( . . ........ .......)

ตำแหน่ง.

ความเหน็ผูอ้ำนวยการสำนกั/ศกึษาธกิารภาค

r

(ลงซ่ือ).. 
(. \

7

ตานหนง



นบบการเสนอผลงาน
ตวัอยา่งที

สว่นที ่ ๑ ขอ้มลูบคุคล/ตำ{.เหนง่
ซือ่ผูฃ้อประเมนิ......................................................................................

■  ตำแหนง่ปจ็จบุนั....... ......... .................. ................ ..........
หนา้ทีค่วามรบัผดิขอบของตำแหนง่ปจ็จบุนั.......................

■  ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้...................... ........ .......
หนา้ทีค่วามรบัผดิขอบของตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้

สว่นที ่๒ ผลงานทีเ่ปน็ผลการปฏบิตังิานหรอืผลสำเรจ็ของงาบ
©. เร ือ่ง..................................:........................................................................................................
๒. ระยะเวลาการดำเนนิการ.......................................................... ..............................................
ต. ความรู ้ความชำนาญงาบ หรอืความเชีย่วขาญและประลบการณท์ีใ่ข1้นการปฏบิตังิาน

๔. สรปุสาระสำคญั ขัน้ตอนการตำเบนการ และเปา็หมายของงาน

/ ๕. ผลสำเรจ็...



๕. ผลสำเรจ็ของงาบ (เซงิประมาณ /คณุ ภาพ)

๖. การนำไปโซป้ระโยชน/์ผลกระทบ

; ๗. ความยุง่ยากและซบัซอ้นในการดำเนนิการ

..................................... ..................................................... V - .................................- r - —

๘. ปญีหาและอปุสรรคในการดำเนนิการ

๙. ซอ้เสนอนนะ

๑ 0. การเผยแพรผ่ลงาบ (ถา้ม)ี

/®€>. ผู้มีสํวนร่วม...



©๑. ผูม้สีว่นรว่มในผลงาน (ลา้ม )ี

-๖ -

๑ ) ................................................................................... ส์ดส่วษผลงาน
๑ ) .................................................................................. สดัสว่นผลงาน.
๑ ) ...................................................................................สัดส่วนผลงาน.
ขอรับรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้*มนีความจรงิทกุประการ

ลงซ ือ่ .......................................................
(.......................................................................)

ผู้ฃอประ*มีน

ขอรบัรองวา่สดัสว่นกำรดำเนนิการขา้งตน้ความเมนีจรงิทกุประการ

รายซือ่ผูมี้สว่นร่วมในผลงาน ลายมอืซือ่
•

ไดต้รวจสอบแลว้ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความ*มนีจรงิทกุประการ

ลงซ ือ่ ......................................................
(..... ........... .................... )
ผู้บงัคับบัญชาท่ีกัากับดู**ล

ลงซ่ือ
(................................. ............. .1........................)
ผู้บงัคับบญัชาทีเ่หนอืขึน้ไป

หมายเหต ุ คำรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสองระดบั คอื ผูบ้งัคบับญัชาทีก่ำกบัดแูล และผูบ้งัคบับญัชา 
ที่;*r พอข้ึนไปอีกหน่ึงระคับ เว้นแสไ่นกรณ'ีทีผู้่บังคบับญัชาดงักลา่วเมนีบคุคลคนเดยีวกนั กัโห้มีดำรับรองหน่ึง 
ระดับได้



ต'!อยา่ง ๒
-๗-

นบบการเสนอขอ้เสนอแนวความคดิการพฒันาหรอีปรบัปรงุงาน

๑. เร ือ่ง..... ....................

๒. หลกัการและเหตผุล

๓. บทวเิคราะห/์แนวความคดิ/ขอ้เสนอ และขอ้จำกดทีอ่าจเกดิขึน้และแนวทางแกไข

r

๔. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

๕. ตวัข ึว้ดัความสำเรจ็

ลงซ่ือ
<■

ผุ้ฃอประเมนิ
/  . " I

)



ดัวอย่าพ่ี ๓
แบบสรปุผลงาบทีผ่า่นมา

โปรดระบผุลสำเรจ็ของงานทีโ่ดดเลน่เปน็ทีป่ระจกั,บแ่ละยอมรบัในหนว่ยงานของปาน โดยสรปุในรอบ ๙1 ป ี ทีผ่า่นมา
โดยเริม่เรยีงสำดบัอาดผลงานทีโ่ดดเลน่ทีส่ดุ

ลำดบัที่ หวัขอ้/ผลงานทีฟ่อ้ารดภลา่โดดเลน่ ระยะเวลาของทารปฏบิดังัาน . ปฐบัติงาน'โนฐานะ 
(ระบบุหบาทห่นา้ที)่

สงิบง่ขีค้วามสำเรจ็ทีส่ะหอัน 
ประโยฃนท้ีม่ตีอ่ทางราขทาร

ความ ร ู้ความ ส าม ารดทีแ่สดงสืง 
ความ เข ืย่วซาญ ่หรอิสมรรดนะ

•

________ _____ - . 4  ' . ......

ดารรบัรองของผูส้มคัรเขา้รบัดารดดัเสอืล
ขอรับรองา,าขฮ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เปน็ความอรงิทุด่ประดาร

(ลงขือ่).................................................................  • • ^
(...................................................... ...)

ดาัแหนง่..............................................................



ta n สารนนบทา้ยประกาศ ๔ 
นบบ ปส.€ท

นบบประฒนิคณุลกัษณะของบคุคล

ชือ่ผูข้อรบัการดดัแ!อก ,.............................................. .เพือ่แตง่ทัง้ใหด้ำรงตำแหนง่.............. ......... .
ระดบั................................................สำนกั................................... . สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ตอนที ่ ๑
รายการประฒนิ

๑. ความรนัผดิชอบ พจิารณาจากพฤตกิรรม ฟบุ
-เอาใจใสไนการทำงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและหรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ
- ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ไนดา้นความสำเรจ็และความมดีพลาด
- พฒันาและปรับปรุงงานใบหนา้ทีใ่หด้ย่ิีงขึน้และหรือแกไ้ขปญัหา 

หรอืขอ้มดีพลาดทีเ่กดิขึน้ เขน่ งานใดทีส่ำเร็จและไดรั้บผลดแีลว้ .
กพ็ยายามปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกีเรือ่ย  ๆ หรอืงานใดทีพ่บว่ามปีญัหา 
หรอืขอ้มดีพลาดกพ็ยายามแกไ้ขไมล่ะเลยหรอืปลอ่ยทัง้ไวจ้นเกดิปญัหา 
เขน่นัน้ซํา้  ๆ อีก
เอ. ความคดิ พจิารณาจากพฤตกิรรม''เขน่

- คิดด้นระบบ แนวทาง วิธดีำเนนิการใหม ่  ๆ เพือ่ประสทิธิผล 
ของงาน

- แสดงความคดิเหน็ ไหข้อ้เสนอแบะอยา่งสมเหตสุมผล 
และสามารถปฏบิตัไิด้

- แสวงหาความรูใ้หม ่  ๆ เพิม่เตมิอยูเ่สมอโดยเฉพาะใบสายวซิา่/
งานของตน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานไหมี้ 
ประสทิธภิาพและกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา

- สนใจในงานทียุ่ง่ยากซบัชอ้น
- มคีวามไวตอ่สถานการณห์รอืความฉบัไวในการรบัเ่สิง่เรา้ภายนอก 

«ก. การแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ พจิารณาจากพฤตกิรรม เซ่น
- วเิคราะหห์าสาเหตกุอ่นเสมอเมือ่ประสบปญัหาใด ๆ
- วเิคราะหล์ูท่างแกป้ญัหาโดยมทีางเลอืกปฏบิตัไิดห้ลายวธิี
- เลอืกทางปฏบิตัใินการแกป้ญัหาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม
- ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา •(ไมไซ้ความรู้สึก 

ของตนเอง)
๔. การพฒันาตนเอง พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่

- ตดิตาม ศกึษา ดน้ควา้หาความรูใ้หม ่  ๆ หรอืสิง่ทีเ่รน 
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ/วชิาชพีอยูเ่สมอ

- ลนใจและปรับตบเองใหก้า้วทนัวทิยาภารใหม ่  ๆ ตลอดเวลา
- นำความรูแ้ละวทิยาการใหม ่  ๆ มาประยกุตไ์ชในการปฏบิตังิานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

คะแนนเตม็
<9)x£

<9)1sl

คะแนนท่ีได้รับ

๑๔

๑๔

/ ๕ .  ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ



- b -

r  ตอนที®่
รายการประฒนิ คะแนนเตมิ คะแนนท่ีไค้รับ

.๔. คณลกัษณะตามสมรรถนะทีจ่จํเปน็ในการปภษิต้งิาน 
พจิารณาจากพลตุกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสมรรถนะตา่ง  ๆ
ตามทีท่ีส่ว่นราขการกำหนด ใคแ้ก่

ร)๕

- สมรรถนะหลกั ไค้แก่
•๑) การมุง่ผลลมัฤทธื ้
๒) การบรกิารทีด่ี
๓) ฑวรสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี
๔) การยดึมัน่ความถกูคอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม
๔) การทำงานเปน็ทมี

- สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้ง (สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท,ีปฎิบ้ติ)
๖. ความประพลตุ ิ พจิารณาจากพฤตกิรรม เชน่ 

- รกัษาวนิยั
■ ' " ๑๔

- ใหค้วามรว่มมอืกบัเพือ่นรว่มงาน
- ปฎนิตังิานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของ 

ขา้ราซP ร
๗. ความสามารถในการสือ่ความหมาย พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น

- สือ่สารกบับคุคลตา่ง  ๆ เชน่ ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน 
ผูร้บับรกิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีโดยเขา้ใจถกูตอ้งตรงกบั

- ถา่ยทอดและเผยแพรค่วามรูท้างรขิาการใหผู้อ้ืน่เขา้ใจไค ้
อยา่งซดัเจนโดยไขภ้าษาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

๑๐

รวม ๑๐๐

_____________________________ตอนทfีa สรปุความเหน็ในการประเมนิ

ความเหน็ของผูป้ระ.เมนิ
( ) ผา่นการประเมนิ (ไคค้ะแนนรวมไมต่ํา่กว่ารอ้ยละ ๖๐)
( ) ไมผ่า่นการประเมนิ (ไคค้ะแนนรวมไม่ถ๊งร้อยละ ๖๐)
ระบเุหตผุล

\ ^  *4??' ใ * * .  H*- :V* * J\ ร ่1 \  บ y n  i j  f  V พ*. •+  I -----------------— ..................................... ..V

( ........................................................ )
ผูอ้ำนวยการสำนกั/คกึษาธกิารภาค 

...... /......./.......'



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕

คำชีแ้จงการขอนบัระยะP ลาการตำรงตำแหนง่ในสายงานอืน่ 
มานบัรวมเปน็ระยะเวลาชีน้ลํา่ในการตำรงตำแหนง่ทีข่อประเมนิ

ร*

ชือ่สู,้ซอประเมิน............................................ตำแหนง่...........................................ตำแหนง่เลขที่............. .......
สงักตกลุม่งาน............................................................. .สำนกั.................................................. ........... .ลป,
วฒุิ................................... ;........... . . ว ิซาเอก........................................... ...............ช ีง้แตว่บัที.่..........................
ตาแหนง่ทีซ่อประเมนิ.......................................................;..................................... ตำแหนง่เลขที่.....................
สงักดักลุม่งาน ..........................................ส ำน กั ................;.-............................. :........แป.
ระยะเวลาการตำรงตำแหนง่โนสายงานทีฃ่อประเมนิตัง้แตว่นัท ี.่.. ' ' ^ ' .................
รวมระยะเวลา.................. ปี.............. .เดอืน...... .......วัน
ยงัขาดระยะเวลาใบการตำรงตำแหนง่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกือ้กลูอกี......................... . ป ี.................. เดอืน...............วัน

ตำแหนง่/ลกัษณะงานของตำแหนง่ทีฃ่ฮประเมนิ ตำแหนง่/ระยะเวลา/
ลกัษณะงานของตำแหนง่ทีฃ่อนบัเกือ้กลู

ตำแหนง่...... ............ 7 . ............................... ...............

รท:::::::::::
มลีกัษณะงานทีป่ฏบิต ดงันี้
๑ .............. ........................ .............ะ:.........................
๒.................................................................................
m . .......................  .......................

๑ .  ตำแหนง่................................................ ...:...........
สงักดั............................................................. :............
ตัง้แตว่นัที่......................... ถงึวันที่................ .............
รวมเวลา...................ป ี................ .เดอืน...............ว นั :
(ตามคำสัง่.........ท ี.่......./ ........ลงวันท่ี........... ............ )
ใตร้บัมอบหมาย'ใหป้ฏบิตังานดังนี้

๖ ................................................................................
ฯลฯ

ๆลๆ
๒. ตำแหนง่..........ะ..:..................................................
สงักดั...........................................................................
ตัง้แตว่นัที่......................... ถงึวันที่.............................. :
รวมเวลา...................ป.ี................ เดอืน............... วัน ’
(ตามคำสัง่.........ที.่.......I ........ลงวันที่................... ....):
ใตร้บัมอบหมายใหป้ฎบิต้งานตง้นี้

ฯลฯ

ซอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เปน็ความจรงิ

ลงซือ่......... ............................. .สู้ซอรบัการประเมนิ
( . ............. ............................)

. / . ....... / .

ลงซือ่.................................................สู้บงัคบับญัชา
L . .   .............................................)

ตำแหนง่..............................................
./....... J.



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๖

หนังแฮรับรองการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ฬเิยนที.่..................................................
จันที่............................... ..........

ขาพเจา้ •(นาย/นาง/่นางสาว)................................ ........... :.. ตาแหนง.................................
ขอรบัรองวา่ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ปจจบุนัตำรงตำแหนง..............................
ส งักดั...................................... .............!............... ข ณ ะ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ง่ ................ ................... , .....................
สงักดั  .....................................................ต ัง้แตจ่นัที่................................ ........ก งัจนั ท ี ่........................ .........
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฎบิตงาน ดงับี้

'  ^ - ; ............  - ....................... ..................................... ;........... ........ ........... ;..............................- r
๒ )............... ..............................................

. ๓) .......... ..............................................................
๔) ............... .............................................................
๕) ............... f....................................................

.๖) ................. ,...........................................................
๗) ..................................................................................
๘) ....................................................
•๙) ...... ..... .... .................................................

ฯลฯ

องขือ่ 
(.

ตำแหนง่

(กรับัรอง) 
.)



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๗
รปูแบบการตดิสลปิรปูเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรคดัเลอืกระดบัชำนาญการพเิศษ

แนวทางการตดิสลปิรปูเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการระดบัชำนาญการพเิศษ จำนวน ๖ เล่ม 
โดยจดัทำเปน็ตน้ฉบบั ๑ เล่ม และสำเนา จำนวน ๕ เลม่ (ถา่ยจากตน้ฉบบั) ดงันี้

๑. ตดิสลปิรายละเอยีดดงันี้
๑.๑ ซือ่-สกลุผูส้มคัรเขา้รบัการดดัเลอืก 
๑.!อ ก.พ. ๗ 
๑.๓ เกือ้กลู (ถา้ม)ี
๑.๔ ผลงานเรือ่งที ่ ๑
๑.(ะ ผลงานเรือ่งที ่ ๒
๑.๖ ข้อเสนอแนวคดิฯ
๑.๗ สรปุผลการปฏบิตังิาน ๓ ปี

๒. รูปแบบสลิป แบบอักษร TH SarabunT๙ ขนาดอกัษร ๑๖ พอยท ์ ตวัหนา 
พมิพบ์นกระดาษสชีมพู

๓. รปูแบบการตดิ โดยตดิสลปิทีห่นา้แรกชองแตล่ะเอกสาร บรเิวณมมุบนดา้นชวา 
ของเลม่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัร รายละเอยีดตามรปูทีแ่นบ

ภาพแสดงตวัอยา่งรปูแบบการตดิสลปิ



สำนักงาบ ก; พ  ัไ ร ^ ท ร า อ . ก . พ .  กระทรวงศ็กษาธิทารโบการประ«11ค เง ท ๖/๒๕๖๔ 
ฒ ืร่รบท ี ่๒๒ ธน้วาคม์ ๒๔๖๔ เหบ็ชอบการจดักลนุตานMบำสำพรนัดัาttMUงประiก1ใท๋ัวไป!!,ละตาเ'.หน'ง 
ประเภทวิชาการชองสำนกังาบรัฐบบต่รีและสาบกงาบปลกกระทรวงกระทรวงสทิเราเการเฅัว่

จึงเรียบมาเพ๋ีอโปรดทราบ

สำนกัพฆับาระบบจำแนกตำแหบง่และคา่ตอบแทน 
กลุ่มไหค่าปรึกษาแนะนำท่ี ๒ '(กระทรวงคึกษารการ)
โทร. o  ๒๔๔๗ ๑ 0 0 0  ต่อ ๖๖๓๒ 
โทรสาร 0  ๒๔๔๗ ๑๔๘๒

<น่าง?.าวป'รารกนา ช้อนแก้ว)
ปกิจํ!ำไนัไที่ที่จำไทยทารท?-บริห "รงาน,ชกคล

สำ•นัจํจำนวยโทร จำรรึทวานป?ทกระทรวงคึก*ทรการน่ u a  2555
l> ร ่^ \



^เงที่ส่งมาดวอ ๒
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- นักวเิคราะหน^ายฒ ะแฒ ่ 
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- นักวิชาการศึกษา 
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- นักวิชาการเงินและบัญชี 
■ นักวิชาการพัสดุ
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ประกาศ อ-ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เรือ่ง เง่ือนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

-  ประเมนิผลงานของบคุคลแพีอ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวิซาการ ระดน้ขำน^การ;;;;; 
และระดบัชำนาญการพเิสษ ของสำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เรอืง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไข 
การเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพีอ่แต่งต้ังไห้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม พ-ศ. ๒*Z๖๕ 
ใตต้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการประเมนิบคุคลเพีอ่แตง่ตัง้ไหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ระดบัชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ ของสำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธกิาร และตอ่มา อ.ก.พ. 
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไนการประชุม คร้ังที ่ .๑/๒๕๖๕ เมือ่วันที ่๑  มนีาคม ๒๕๖๕ ไต้มีมติ•แต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมินผลงานชองบคุคล ตำแหนง่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ 
ของสำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จำนวน ๑๒ สายงาน คอี สายงานนติกิาร สายงาบวเิคราะหน์โยบาย 
และแผน สายงานวชิาการศกึษา สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงานวชิาการคอมพวิเตอร์ สายงานวชิาการเงินและบญัช ี
สายงานวิชาการพสัดุ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน สายงานประซาสัมพันธ์ สายงานทรัพยากรบคุคล สายงาน 
จัดการงาบท่ัวไป และสายงานบรรณารักษ์ ตามคำส่ัง อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ลัน ท่ี «1/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน

อาศยัอำนาจตามนยัหนงัสอืสำนกังาบ ก.พ. ท่ี นร ๑ 0 ๐๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี •«๑ สงิหาคม ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการประเมินผลงานของบคุคล ตำแหนง่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ 
ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จำนวน ๑๖ สายงาน ขา้งตน้ ไนการประชุม คร้ังท ี ๑/๒๕๖๕ เมือ่วนัที ่
๔ มีนาคมฺ .๒๕๖๕ โดยการมอบหมายของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนการประชุม คร้ังท่ี พ ๒๕๖๕ 
เมือ่วันที ่ ๑ มนีาคม ๒๕'๖๕ ไตก้ำหนดเง่ือนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลกัเฺกณฑแ์ละวธิกีาร 
ประเมนิบคุคลเพอีแตง่ดงัไหต้ำรงตำแหบง่ป่ระเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการ และระดบัชำนาญภารพเิศษ 
ของสำนกังานปลดั กระทรวงศกึษาธกิาร (ยกเวน้  สำนกังาน ก.ค.ศ. สำนกังาน กสน. และสำนกังาน 
คณ ะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกซน) ไหส้ว่นราชการไนลงักดัสำนกั งานปลตักระทรวง่ศกึษาธกิาร 
แจง้ไหข้า้ราชการไนลงักดัทราบและลอืปฎนิตัติอ่ไป รายละเอยีดตามแนบทา้ยประกาศบี ้ อน่ีง สำหรับผูท้ีส่ง่ 
ผลงานเข้ารับการประเมินก่อนวันทีป่ระทาศบีไ้ข้บงัคับ ไหด้ำเนินการตามหลักเกณฑท่ี์ไข้บังคับอยู่ไนขณะน้ัน

นัง้บี ้ ต้ังแต่วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
/

ประกาศ ณ วันท่ี ?>«*ว' มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นวยสุภัทร จำปาทอง)
ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

ประธาน อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
o



ร า อ ล ะ เ อ ีย ด เ ง ื่อ น ไ ข  ช อ บ เ ข ต แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ช อ ง ผ ล ง า น  

ต า ม ห ล ัก เ ก ณ ท ้น ล ะ ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน บ ุค ค ล เ พ ี่3 แ ต ่ง ต ั้ง ใ ห ้ด ํๆ ร ง ด ำ น , ท น ่ง ป ว ; ' i ภ ท ว ิด ู' } ภ ช ุว  

ร ะ ด ับ ช ำ น า ญ ก า ร  น ล ะ ร ะ ด ัน ช ำ น า ญ ก า ร พ ิเ ส 5ษ  

ข อ ง ล ำ น ัก ง า น ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ร ิก ๅ ร

{ แ น บ ท ้า ย ป ร ะ ค า ส  อ . ก . พ .  ล ำ น ัก ง า น ป ล ัด m ะ ท ร ว ง ต ึก ษ า ร ิก า ร  ล ง ว ัน ท ี่ ร }พ เ  ม ีน า ก ม  พ . ส .  ๒ ๕ ๖ ๕ )  _

การวตัสง่ผลงานเพีอ่ขอรชัการประเมนิผลงานๆ จะตอ้งอย!ูนเงือ่นไขและลกัษรนะผลงาบ 
ลามทีกำหนดไว้ ตามนระกาศ อ.ก.พ. ลำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เร ือ่ง หลักเกเนฑ ์วธิกีาร นละเง่ือนไข 
การเสอินขา้ราชการหลเรอืนสามญั เพีอ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่นระเภทวชิาการ ชองลำนกังานนลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามนระกาศ อ.ก.พ. ลำนกังานนลดักระทรวงศกึษาริการ ลงวนัที ่ ๒0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นละ 
ตามนยัหนงัสอืลำนกังาบ ก.พ. ท่ี บร < 5 1 0 0 ๖ /ว  ๑ ๔  ลงวับท่ี ๑ ๑  สงิหาคม ๒ ๕ ๖ ๔  และหนงัสอืลำนกังาบ ก.พ. 
ที นรฺ ๑o o ๖ /ว ๒๕ ลงวับท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดงันี้

. ๑ . ผลงาบทีส่ง่เพีอ่ขอรบัการประเมนิผลงานุๆ  ตอ้งเปน็ผลงานเรือ่งเดยีวกนักบัเรือ่งทเีสนอ
โนขํึน้ตอ่นการประเมนิบคุคล ซึง่เปน็ผลจากการปฏบิตังิาบหรอืผลสำเรจ็ของงานทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน 
ในตำแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท้ัน

๒. ผลงาบตามขอ้ ๑.ใหน้ำเสนอใบรปูนบบของการสรุนวเิคราะหก์งึผลทีเ่กดิขึน้  แสดงกงึ 
ความรูค้วามสามารถ และความชำนาญงานf องบคุคล สามารถระบผุลสำเรจ็ของงาบ หรอืประโยชนทํีเ่กดิจาก 
ผลงาบดงักลา่ว หรอืการนำผลงานไปใข ้หรอืผลงานการใหบ้รกิารทางวชิาการ/ปฏบิตักิาร ผลงาบบวดักรรม 
หรือส่ิงประดิษฐเหม่ โดยมิใซ่เปน็เพยีงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง

๓. ลำหรับข้อเสนอแนวความคิด ควรเปน็ข้อเสนอแนวคิด วิธกีาร หรือแผนงาน เพีอ่พฒันาหรือ 
ปรบัปรงุงาบหรอืสว่นราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรห์รอืนโยบายของสว่นราซการ 
รวมท้ังควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

๔. รปูแบบและแนวทางภารเขยีนผลงานของสายงานตา่งๆ เพีอ่ใหเ้ปน็แนวทางเดยีวกนั 
ดงัรายละเอยีดแนบทา้ย

๕. การวัดส่งผลงานๆ ให้ผู้ขอรับการประเมินๆ ตรวจสอบการจัดพมิพเัอกสาร เชน่ ภารเว้นวรรค 
ภารดดัคำคำถกูคำผดิ รูปแบบการอ้างอิง '(บรรณานกุรม) ๆลๆใหถ้กูตอ้งตามรปูแบบดว้ย

ในการนี ้คณะกรรมการประเมนิผลงานๆ จำนวน ๑๒ ลายงาน คอื สายงานนติกิาร ลายงาน 
วิเคราะหน์โยบายและแผน สายงานวชิาการศกึษา สายงานวเิทศสมัพนัธ ์ลายงานวชิาการคอมพวิเตอร ์สายงาน 
วชิาการเงนิและบญัช ี สายงานวชิาการพสัด ุลายงาบวชิาการตรวจสอบภายใน สายงานประซาสมัพนัธ ์สายงาน 
ทรัพยากรบคุคล สายงานวัดการงานท่ัวไป และสายงาบบรรณารักษ์ ไดก้ำหนดเง่ือนไข ขอบเขตและมาตรฐานของ 
t i ลงาน เพ ีอ่แจง้หนว่ยงานในสงักดัลำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทราบ โยกเวน้ สำนกังาน ก.ค.ศ. 
สำนกังาน กศบ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน) และแจง้ไหข้า้ราชการในสงักดัทราบและ 
ฉอืปฏบิตัติอ่ไป ซึง่ผูฃ้อรบัการประเมนิๆ สามารถนำไปเขใ้นการดำเนนิการวดัทำผลงานๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและ 
เปน็มาตรฐานเดยีวกนั

รายละเอยีดเงือ่นไช...



รายละเอ ียดเงอนไข ขอบเขฅนละมาดรฐๆนของผลงาน ดา^หล ักเกณ ฑ ์และร ิ!ท ่ารประเมนบุคคลๆ I
ทำแหน่งประ๓ ทวขาการ ่ ระดับขำนาณ การ และระดับขำนาณูการพิเคา* ส ัฬ ค ส ำ น ั^ า ฬ ล ัค ก โ ะ ท ฑ ^ f\1 ะ !า^ า ใ

รายละเอิยดทีคณะกรรมการประเมนผลงานๆ กำหนด

องค์ประกอบในการประเนิน รูปแบบการจัดส่งเอกสารลายงาน เงอนไข ขอบเขต และมาตรฐาน’ของผลงาน จำนวนทีจัดส่ง

ผลงาบ ข้อเสนอๆ

ใไนิการ (ต. เป็นผลงานทีจัดทำข้ีนในระหว่าง ระดับ ๑ เร่ือง ผลงาน ให๋ัจั๗ 4 ดำนาบ๒ ?เวน
ริเคราะห์นโยบายและแผน ทำรงทำแหน่งในระดับทีต้ัากว่าระดับทีจะ ขำนาณูการ พิจารณาจาก jftliSijl เอกสารข้อ^สท่ันฐาน
ริขาการนิกษา ประเมน ๑ ระดับ จำนวน ๑. ประโยซนํของผลงาน «1๔ คะแนน เป็นข้อ),}สประว้นิส่วนบุคคล
ร ิเทค่ล้มพันธ์ ๒. การนำเสนอผลงาน ๑ เร่ือง ๒. ความร้ความขำนาณงาน หริอความเขียว'ขาญ ๑) แบบ ปล. ๒ (ใบสมัคร
ริขาการเงบและบัญข้ ระดับขำนาญการ ผลงานจ0านวน และประลบการณในการปฎบัตงาน ๓๖ คะแนน ดัดเล้รกเทีรย้าย โอ่น เสือน
ริขาการพัลดุ ๑ เร่ือง ต้องเป็นผลงานทีเกียวกับดำแหน'ง ๓. คุณก่าพของผลงาน ๓6 คะแนน ต้ังแต่ระดับขำนาfyการพิเศษ
รขาทารกร'}จลอบก่ายใน ทีจะแต่งต้ัง ๔. ความยุ่งยากซับข้อนของผลงาน ๕  คะแนน ลงมา)
ประขว่ล้มพันธ์ ระดับขำนาญก่ๆรพิเศษ ผลงานดำนวน ๒) แบบดำขแจงการน้บระยะ
ทรัพยากรบุคคล ๒ เร่ือง โดยผลงาน ๑ เร่ือง ต้องเป็น เกณฑ์ผ่านการประเมินผ่ลงาน เวลาสายงาน?รนมารวม
จัดการงาบทั่วไป ผลงานทีเกียวกับทำแหนํงท่ัจะแต่ง่ต้ัง ระดับ ร-ะดับขำนาญ่■ท่าร และ.ระหับขำนาญการพิเศษ ระยะเวลาดำแหน่งทีขอ
บรรณารักษ์ ๓. กรล้น่สนอผลงานในรูปของคณะทำงาน ขำนาผการ ผู้ผ่านการประเนินจะต้องไต้รับการพิจารณาไหั "ผ่าน'', จาก . ประเนิน (ล้าม) '

หริอ คณะกรรมการ หริอเป็นผลงาน ฟ้เศษ คณะกรรมการผู้ประเมินเนิบกีงหน๋ึง โดยต้องไต้คะแนนในแต่ละ ๓) แบบทารเสนอผลงาน
ร่วมกันหลายคน ผู้ขอรับการประ13ไน ดำนวน องค์ประกอบไม่น้อยกว่ารัอ่ยละ ๖6 และไต้คะแนนรวม (ระดับขำนาณการ และระ^บ
จะต้องมึลัตส่วนในผลงานแต่ละเร่ือง ๒ เร่ือง ทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 ขำนาณ่การพิเศษ) '
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 (ต้วอย่างที ๙ )
๔. ผลงานทีเป็นผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนวนิด , ๔) แบบข้อเสนอแนวนิดๆ
ทีผ่านมาตามหัวข้อเร่ืองทีไดัเสนอไว้ใน พิจารณาจาก 1 • (ดัวอย่างที ๒)
ขนตอนการประเมินบุคคล ๑. ความฟ้าทายและความเป็นไปไต้ในหางป{เบ้,นิ โดยหว่ก ท่ังน ให้จัดทำเอกสารต้นฉบ้บ

นำไปดำเนินการไต้จริงจะข่ายใฟ้เนิดผลดข้ีนและคาดว่า . ดำบวน ร) ชุด และดำเนา
จะเนิคผลอย่าง'โร ;! 1 ■ จำนวน ๓ ชุด
๒, คุณดำและประโยขนํทีคาดว่าจะไต้รับจากการนำไป- ส่วนที ๒ ผสงาน จำนวน
ปฎิบ้ต้ โดยเม๋ึรปฏบ้ต้ตามแล้วจะให้ผลคุ้มดำ หริอจะขํวย่ในการ เร่ืองละ ๔ ชุด

แก้ปิญทา หริอไต้รับประโยขน์จากข้อเทนออ่ย่างไร •;!
๓. ความนิดริเร่ืมสร้างสรรค์ทีจะพัฒนาหริอปรับปรุงงานอย่างไร



ลายงาน
รายละเอยคทก่ณะกรรมการประเมินผลงานๆ /1าหบดเฟ้มเตม

เงอนไข ขอ*บเขต แสะมาตรฐานของผลงาน อำนวนพจัด่ส่ง
ผลงาน ข้อเสนอๆ

องmjระกฮปในการประเมิน รปแปบการข้ตส์งเอกสาร

นดีการ

วเคราะห์นโยบายและแผน

รืขาการดีกษา

รืเทคต้มพันร์

งิขาการเงินและบ้ญขี

วขาการพัสคุ

วขๆการตรวจสอบ/hยใบ

ประขาต้มพันธ์

ทรัพยากรบุคคล

ขัคการงานท่ัวไป

บรรณารักนํ

(ค■อ)

เกณฑ์การประเมินข้อเสนอแนวดีด 

ดีเด่น,''') สามารถนำไปพัฒนาหริอปรับปรุ่งงานใต้ใน

ระดับสูงเป็นพิเค’พ เป็นประโยขน์อย่างดีเ{ย่ียม 

ด่ป็ทางราฃก่าร หรือประขาขน หรือประเทคขาดี 

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไต้ใน

ระดับสูงมาก เป็นประโยขน์อย่างดีย่ีง 

• ด่อทางราขการ หรือประขาขน หรือประเทคขาดี

ยอมรัน1ด้ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไต้ใน 

ระดับสูง เป็นประโยขน์ด่อทางราฃการ

หรือประขาขน
y  ทุ t d

ปรับปรุง ยังไม่เห็นความขัดเจนอำสามารถ่นำไปพัฒนา

หรือปรับปํรุงงานไต้อย่างไร หรือจะเป็น 

ประโยชน์ไต้อย่างไร

หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง คณะกรรมการ 

ประเมินผลงานลามารถให้ผู้ฃอประเมินปรับปรุงข้อเสนอ 

แนวดีศน้ันไต้

เกณฑ์ผ่านการประเมิน

ข้อเสนอแนวดีดทผ่านการประเมินจะต้องใต้รับผลการ 
พิจารณาในระดับยอมรับไต้ ดีมาก หรือดีเด่น ท่ังน้ี หากพลการ 

พิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวดีด 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน



รายละ1สิยดท่ืคCUะกรรมทารประเมนผลงาบ1ๆ กำหนด
1 nnmii.n nil. II.ว?

ลายงาน
เง่ือนไข ขอบเขด และมาดรธาบของ'ผลงาน

จำนวนท่ืจัดส่ง • องค์ประกอบในการประเมิน รูปแบบการจัดส่งเอกสาร
ผลงาน ข้อเสนอๆ

ป็ขาการคอมพิวเดอร' 01. เป็นผลงานท่ืจัดท้าข้ึนในระหว่างดำรง ระดับ ค เรือง ผลงาน ให้จัดส่4 u a ส ่^
ต่าแหน่งในระดับท่ืตำกว่าระดับท่ืจะประเมิน ขำบาfyการ พิจารณาจาก ' ; ส่วนท่ื. ๓ เอกสารข้อยลพนฐ่าบ
๓ ระดับ จำนวน ๑. ประใยขนํของผลงาน ๓๔ คะแนน เป็นข้อรุ)ส่ประจัท่ืส่วนบุคคล
lf>. การนำเลนอผลงาน (3) 1*30น้ี ๒. ความรู้ความขำนาfuงาน หรือความเข้ึย'ว'ซาญ ร')) แบบ ปส่. ๒ น้ีบลมิ'คร

ระดับขำนาญการ ผลงานจำนวน ๑ เรอง • และประลบการทflนการป{เบ้ตงาน ๓0 คะแนน ดัดเสือกเท่ือยาย โอน เสือน
ต้องเป็นผลงานท่ืเกียวดับตำแหน่งท่ืจะแต่งด้ัง' : ’ ๓. คุณภาพของผลงาน ๓0 คะแนน ด้ังแต่ระดับขำนาfyการพิเศษ

ระดับขำนาญการพิเศษ ผลงานจำนวน ๔. ความยุ่งยา^ขับข้อนของผลงาน ๔ คะแนน ลงมา)
เ0 เร่ือง โดยผลงาน ๑ เร่ือง ต้องเป็นผลงาน ระดับ ๒) แบบค์าข้ึแจงการน้บระยะ
ท่ืเกียวดับตำแหน่งท่ือะแต่งด้ัง ขำนาญการ เก{ฬ่ผ่านการประเมินผ่ลงาน เวลาส่ายงาบสืนมารวม
๙1. กรณีเสนอผลงาบในรูปของคณะทำงาน พิเคบ่ ระดับขํ!นาfyการ.และ■ระดับขำน.าเไเทาร'ทเศษ ระยะเวลาต่าแหบ่งท่ืขป็ .
หรอ คณะกรรมการ ทรอเป็น่ผลงานร่วมดัน จำนวน ผู้ผ่านการประเมินจะต้องไต้รับการพิจารณาให้ "ผ่าน" จาก ประเมิน (ต้ามิ)
หลายคน ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมิลัตส่วน ๒ เร่ือง คณะกรรมการผู้ประเมินเป็นกีงหนีงโดยต้องไต้คะแนนในแต่ละ ๓) แบบการเสนอผลงาบ
ในผลงาบแต่ละเร่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

i
องค'ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖6 และไต้คะแนนรวม (ระดับ1ขำนา fy การ และระดับ

๔. ผลงานท่ืเป็นผลการต่าเป็นงานท่ืผ่านมา ทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖© ขำนาfyการพิเคบ่)
ดามหัวข้อเร่ืองท่ืไต้เสนอไว้ในข้ันตอนการประเมิน (ดัวอย่างท่ื ร่>)
บุคคล ข้อเสนอแนวคิด ๔) แบบขัยเลนอแนวคิดๆ
๔. ผลงานท่ืจัคส่งแต่ละเร่ืองจะต้องมิความ พิจารณาจา^ (ดัวอย่างท่ื ๒)

• สอดคต้องดับงานในหน้าท่ืท่ืปฐบัต้จร้ง ดังน้ี ๑ .  ความท้าทายและความเป็นไปไต้ในหางป/เบ้ท่ื โดยหาก ด้ังน้ี ให้จัดท้าเอกสารต้นส่บัน
นำไปดำเป็นการไต้จรืงจะขํวยให้เป็ดผลตัข้ึนและคาดว่า จำนวน ๑ ชุด แสะสำเนา

9
0 จะเป็ดผลอย่างใร จำบวบ ๓ ชุด

๒. คุณค์าและประโยซน์ท่ืค'‘เดว่าจะไต้รับจากการนำไป ส่วนท่ื,.-๒ ผลงาน จำนวน
ป{เบัต โดยเมอปฐบ้ตดามแต้วจะให้ผ่ลต้มต่า หรือจะขํวยในการ เร่ืองละ ๔ ชุด
แดัป็ญหา หรือไต้รับประโยชน์จากข้อเลนออย่างไร
๓ . . ความคิดรืเร่ืมสร้างสรรค์ท่ืจะหัพ่บาหรือปรับปรุงงานอย่างไร ร ^

พ 3 ำ เ พ



สายงาน
รายละเอียดท่ีคณะกรรมการประเนิบผลงาน'! กำหนล

พอนไข ขอบเขล แสะมาดรฐานของผลงาน จำนวนท่ีอัดล่ง
ผลงาน ข้อเสนอๆ

องค'ประคอบใบการประเมน รูปแบบ'การจัดล่งเอกสาร

วขาการคอมฟ้าเดอร' 
(ล่อ)

อักพ{นะท่ี 6 งานด้านล่านของเครอง (Hardware)

ผลงานท่ีตำเบนการ ได้แก่
เท. การวางแผนระบบอุปกรล!และจัดระบบ
๒. การกำหนดคุณสักษณะของเคร่ํอง:

. การเขอมโยงอุปกรณ์บริการ (Peripheral)
๕. การตดด้งระบบ ]
๕. การดำเบนการห่ริอไข้งานระบบเครอง 

(OperatiPh) ■
๓ใน ๕ 'เร่ํอง

๙ ใบ ๕  เรอง

สักษณะท่ี ๒ งานด้านล่านของการส่ือสาร
คอมฟ้ว่เดอร์ (Computer Communicatiphs)

ผลการล่าเนินการ ได้แก่
เด. การวางแผนและกำหนดความต้องการ
ด้านเฅริอข่ายคอมฟ้วเดอร์ขององค์การ
๒. การกำหนดคุณสักษณะเอพาะของอุปกรณ์
และขุดล่าส่ัง เฟ้อใข้ทับระบบเคริอข่าย

Cfl. ทารเตีอกไข้องค์ประกอบและรูปแบบของ
ระบบเคริอข่ายคอมฟ้าเดอริรวมส่ือคมนาคม
๕. การจัดระบบเคริอข่ายแสะบำรุงรักษา
เคริรข่ายคอมฟ้าเตอริ
๕. การให้บริการข้อมูลข่าวลารในเคริอข่าย
คอมฟ้าเตอริ
ระด้1บ'ขำนาลJ ก.'ไร 01 ใน ๕ เรอง

๕ ใน ๕. เริ'อง

เกณฑ์การประเมินข้อเสนอแนวตีด 
ตีเด่น สามารถนำไปพัฒนาหริอปรับปรุงงานได้ใน

ระดับสูงเป็นฟ้เศษ เป็นประโย่ขน์อย่างตีเยยม 
ล่อทางราขการ หริอประขาขน หริอประเทศขาตี 

ตีมาก ลามารลนำไปพัฒนาหรอปรับปรุงงานได้ใน
ระดับสูงมาก เป็นประโยชน์อย่างตียง 
ล่อทางราขการ หริอประขาขน หริอประเทคขาตี 

ยอมรับได้ สามารถนำไปพัฒนาหริอปรับปรุงงานได้ใน 
ระดับสูง เป็นประโยชน์ล่อทางราขการ 
หริอประขาขน

ปรับปรุง ยังไม่เห็นความขัดเจนข่าลามารถนำไปพัฒนา
หริอปรับปรุงงานได้อย่างไร หริอจะเป็น 
ป̂ ะโยฃน์ได้อย่างไร ,

หากผลการฟ้จารณาเป็นปรับปรุง คณะกรรมการ 
ประเนินผลงานลามารถให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอ 
แนวตีดน้ันได้

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนวตีตท่ีผ่านการปรร์เมินจะต้องได้รัชผลการ 

ฟ้จารณาในระดับยอมรับได้ ตีมาก หริอตีเล่น ท้ังน้ั หากผลการ 
ฟ้จัารณาเป็นปรับปรุงให้ผู้ขอประเนินปรับปรุงข้อเสนอแนวตีด 
ดามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน



รายละเอียดทฅณิะกรรมการประเมินผลงานๆ กำหนค
สายงาน เง่ือนไข ขอบเขฅ และมาดรฐานของผลงาน

วิขาการคอมฟ้าเดอร'

(ต่อ)

ลักบผะฟ้ 0) งานด้านส่านของขุดคำส่ังระบบ 
(System Software)
ผลงานทคำเนินการ ได้แก 
6). การกำหนดคุพลักษทงะเฉพาะขุดคำส่ังระบบ 

๒. การเลอกใข้โปรแกรมอรรถประโยขน์ .. 

(Utility Program)
ท. การเล็อกไข้องท'ประกอบระบบการปฎบัด้การ 
ของเครือง (Operating System)
๕. การตดต้ังและ'ไข้งาน1ขุดคำส่ังระบบ 
๕. การปรับแต่งดภาพการใข้งานของขุดคำส่ัง 
ระบบ (System Performance Tuning)'
ระดับขำนา(ขุกา.ร £ท ใน๕ เรือง

๕  ใบ ๕ ,เรือง

ลักบณ่ะาเ ๙ งานด้านส่านของขุดคำส่ังประยุกค์ 
(Application Software)
พลงาน'ทคำเนินการ ได้แก่ ^
เร่). การวางแผนและกำหนดคาามด้องการ 
๒. การลัดระบบงาน
{า. การคึกบาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
«, การพัดเนาระบบและการทดลอบระบบ 
๕. การลัดการระบบงานและบำรุงรักษา 
ระดับขำนาญการ ๓ ใน ๕ เรือง

๔ ใน £ เรือง.

ขำนานพลัดส่ง
:ผลงาน ข้อเลนอๆ

องค์ประกอบในการประเมน รุปแนบการลัดส่งฟกลาร

\

ฯ



สายงาน

ริขาการคอมพวเคอร' 

(ดํอ)

รายละเอียดทคผะกรรมการประเมินผลงานฯ กำหนด

นอนไข ขอนเขด และมาดรฐานของผลงาน
ลัทษผะพ่ี ๔ งานด้านระบบลารลนเทศเพ่ีอ'
การบริหาร (Management Information 
System)
ผถ่งานพ่ีดำเน้นการ ได้แก่ 
(II. ทารวางแผนระบบลารลนเทศเพ่ีอการบริหาร 
to. การพัด!บาระบบฐานข้อมูลและรายงาน 
01. การออกแบบและจัด'การเคริอข่ายสารสนเทศ 
เพ่ีชการบริหาร
๔, การบำรุงรักบาระบบสารสนเทศเพ่ีอการบริหาร 
ร:, ทาโพัดเนา'ระบบงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
ระดับข่านาญการพิเศษ ๔ ใน ๕  เร่ือง

ลักษผะพ่ี ๖ งานด้านการบริหารโครงการ 
(Project Management)
ผลงาบทดำเน้นการ ได้แก่
๔). การวางแผนและกำหนดความส้องการ
ของโครงการ
to. การดำเน้นการจัดซ้ือจัดหาโครงการ 
พ่. การจัดสรรและควบคุมทรัพยากรของโครงการ 

และการทดสอบระบบ 
๔. การควบคุมการัฝิกอบรมบุคลากร 
๔. การกำกับดูแลการบริหารในโดรงข่าย 

๔ ไน ๔ เร่ือง

จำนวนทีจัดส่ง
ผลงาน ข้อเลนอๆ

องด้ประกอบในการประเมน รูปแบบการจัดส์งเอกลาร



สำน'ิคงวนปลัดคระทรวงศึกษาธีการโต้กำหนดรูปแบบการนำเสนอดลงานทางวิซวการ 
โดยมีองค์ประกอบดังน้ี

๑) ลักษณะงานประจำ ประกอบดว้ย 
บทท ี๑่ บทนำ

ควานเปน็มาและควานสำคญั 
วัตลุประสงค์ 
ขอบเขตการดำเนนิงาน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะโต้รับ 
นยิามศพัทเ์ฉพาะ

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
• หลักการ แนวคิด ทฤษฎแีละข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง 

กฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ 
บทบาท หน้าท่ี รายละเอยีดหนว์ยงาน'{นา้ม)ี
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง(นา้ม)ี

บทท่ี ๓ วิธดีำเนนิงาน
ข้ันตอนใบการดำเนินงาน 
วิธกีารดำเนนิงาบ 

บทท่ี ๔ ดลการดำเนนิงาน 
ดลสำเรจ็ของงาบ 
วเิคราะทด์ลการดำเนนิงาน 

บทท่ี ๕ สรปุผลการดำเนนิงาน 
ส่รุปผลการดำเนนิงาน'
การนำผลงานโปใช้ประโยชน์ 
บญีหา อุปสรรค .•-■ ■ ■  .
ข้อเสนอแนะ

รูปนบบนละแนวทางก'?รเขียนดลงาน
<ทุกสา®งาน 'ยก4วันสา®งานนิติการ และสายงานวิซาการคอมพวิเตอร์)

๒) ลกัษณะงานโครงการ ประกอบด้วย 
บทท่ี ๑ บทนำ

ความเปน็มาและความสำคญั 
วัตถุประสงค์
ขอบเซตของ.การดำเนินงาน 
ประโยชนท่ี์ลาดว่าจะได้รับ 
นยิามศพัทเ์ฉพาะ

/  บทท่ี ๒...



บทที ่fcแอกสารและงานวจิยัทีเ่ทีย่วขอ้ง 
รายละเอยีดโครงการ
หลกัการ ช,น่วคิด ทบษุฎแีละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
นทนาท  หนา้ที ่ รายละเอยีดของหนว่ยงาน<กา้ม)ี
งานวจิย้ทีเ่กีย่วขอ้ง {กา้ม)ี

.... I I  ~~ นพท่ี CT วรดึาเนนิงาน ...
ขัน้ตอนการดำเนนิงานโครงการ 
วธิกีารดำเนนิงานโครงการ 
การตดิตามและประเมนิผล 

บทท่ี ๔ พลสำเร็จของโครงการ
ผลสำเรจ็ของการรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
วเิคราะหผ์ลการดำเนนิงาน 5; '

บทท่ี ๕ สรปุวเิคราะหแ์ละอภปิรายผล 
สรปุผลการดำเนนิงาน 
วเิคราะหแ์ละอภปิรายผลการดำเนนิงาน
นำผลงา^ไปใชป้ระโยชน ์ Y  r
ข้อเสนอแนะ

รายละเอยีดแนวทางการเชยีบผลงานทางวชิาการเพือ่ประเมนิบคุคล ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
'ศึกษาธภาร สามารถตเูพิม่เตมิไดท้ี ่vw /w .bga.m oe.go.th /  link ทีเ่กีย่วขอ้ง

/  รปูแซบ.่..สายงานนติกิา



รูปนบบและน,นวทางการเขียนผสิทน 
<สาิยงานนติกิาุร)

ช่ือผลงาน ซึง่เนนิลกัษเพะงานตา้นกฎหมายทีป่ฎนิติิ

๑:๑ หลกัการนละความสำคญั‘ซองป็ญหา 
๑.๒ ระยะเวลาดำเนนิการ
๑.๓ ลดัสว่นของงานทีผู้่ฃอรับการประเมินเนนิผู้ปฎินติิ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทท่ี ๓ วธิดีำเนนิการ

บทท่ี ๔ ผลการดำเนนิงาน

บทท่ี ๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
๕.๑ ผลสำเร็จของงาน 
๕.๒ การนำไปใข้ประโยชน์
๕.๓ ความยุง่ยากในการดำเนนิการ/ปญีหา/อปุสรรค 
๕.๔ ข้อเสนอแนะ

/  รูปแบ ...สายงานวชิาการคอมทวิเตอร์



ลกัษณะท-ี๑ งานดา้นสว่นของเครือ่ง(H ardw are) ’พลงานท่ีดำเนินทาร ได้แก่ 
๑. การวางแ^ระบบอปุกรณแ์ละจด้ระบบ 
๒: การกำหนดคณุลักษณะของเคร่ือง ~
๓' การเชือ่!รยงอนุกรณิฃ์รกิาร (Peripheral)
๔. การตดิตัง้ระขบ
๔. การดำเนนิการหรือไข้งามระบบเคร่ือง (O peration)
* ระดบัชำนาญการ ๓ ใน ๔ เรือ่ง ระดบัชำนาญการพเิคบ ๔ ใน ๔ เรือ่ง 

๑) การวางแผนระบบอปุกรณแ์ละจัดระบบ 
แผนการดำเนนิงาน
- อธบายลังความจำเปน็ใ่บการทดัเบาระบบเคร่ือง (Hardyvare) ใหม่ มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

อย่างไร ไดยวเิคราะหโ์ครงสร้างองคก์ารน,ละกระบวนการในการปฏบิตังิาน (กำหนดขอบเขต ข้ัน■ ตอน รูปแบ•บ 
วิธีการดำเนนิงาบ ประเมนิความเสีย่ง และระยะเวลาการดำเนนิงาน

กำหนดความตอ้งการ "
f ’ - อธบิายถงึการวเิคราะหป์ญ็หาของ£ะบบเครือ่ง (Hardw are) เตมิทีม่.ีอยู่ ความตอ้งการและเงือ่นไข

ของผู้ไข้ และความเปน็ไปได ้เพีอ่หาแนวทางของระบบอปุกรณ ์การจดระบบใหมท่ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการ 
ของผูใ้ชแ้ละสามารถแกไ้ขปญ็หาทีเ่กดิขีน้ชีง่จะตอ้งไขเ้ทคนคิการเกบ็รวบรวมขอ้มสูเซน่ ศกึษาเอกสารคูม่อื 
ภารทำงาน แบบฟอร์มและรายงาน แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์เป็นต้น 

๒) การกำหนดคณุสกัษณะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์
- อธบิายถงึการรว่มเปน็คณะกรรมการหรอืผูย้ฑรา่งขอ้กำหนดคณุสกัษ{นะของเครือ่ง (H ardw are) 

เพอิไข้ในการจัดซอีจัดจ้าง โดยเช่ือมโยงกับบทท่ี ๒ ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความลิดทีใ่ขโ้นการดำเนนิการ
๓) การเชือ่มโยงอุปกรณบ์ริการ (Peripheral)

- อธบิายถงึการทำไหผู้ไ้ข ้สามารลไขอ้ปุกรณร์อบขา้งทีต่อ่พว่งกบัระบบคอมพวิเตอรร์ว่มกนัได ้
อยา่งมปีระสทิธิภาพ เซน่เคร่ืองพมิพ ์ดิสค์ใดร์พ่ ซีดีรอม สแกนเบอร์ โมเด็ม เป็นต้น

- อธบิายถงึการทำไหผู้ไ้ขส้ามารถไขโ้ปรแกรมและขอ้มลูรว่มกนัไดโ้ดยจดัเกบ็โปรแกรมไวแ้หลง่ 
เกบ็ขอ้มลูทีเ่ปน็ศนูยก์ลาง เซน่ ทีฮ่าร์ดดสิคข์องเคร่ือง File Server ผูใข้สามารถไข้โปรแกรมร่วมกันได้จากแหล่ง 
เดยีวกนั ไม่ต้องเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ลนคร่ือุงให้ซ้ําซ้อบกัน

๔) การตดิตัง้ระบบ
- อธิบายข้ันดอนวิธีการท่ีผู้เสนอผลงานได้มิส่วนร่วมการติดต้ังระบมอุปกรณ ์

๔) การดำเนนิการหรือไข้งานระบบเคร่ือง (O peration)
- อธบิายขัน้ตอนวธิกีารท ีผ่ ูเ้สนอผลงานไดม้สีว่นรว่มการดำเนนิการหรอืไขง้านระบบเครือ่ง 

(O peration) โดยอธิบายถึงข้ันตอนกระบวนการรวมถึงผลลัพธ์ท่ีส่งถึงผู้ร้บบริการ
**** โดยอา้งองิ บทท่ี ๒ ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดทีไ่ขใ้นการดำเนนิการ

ลกัษณะที ่๒ งานด้านสว่นของการส่ือสารคอมพวิเตอร์ (C om puter Communfcat»on$)
€iลงานทีด่ำเนนิการ ได้แก่

๑. การวางแผนและกำหนดควานตอ้งการดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์ององคก์าร 
*๒. การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะของอุปกรณน์,ละชดุคำสัง่ เพีอ่ไข้ทบัระบบเครือข่าย

รูปแบบและแนวทางการเขียนผลงาน
(สายงานวิชาการคอมพวิเตอร)์

/  ๓ .  ก า ร เ ล ือ ก ไ ข ้. . .



๓ -การณอ์กใชอ้งคป์ระกอบและรปูแบบของระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรร์วมสือ่คมนาคม
๔. การจดัระบบเครอืขา่ยแสะบำรงุรกัษาเครอืขว่ยคอมพวิเตอร์
๔- การใหบ้ริการขอ้มลูซา่วสารในเครือขา่ยคอมพวิเตอร์
‘  ระคฃัซา่ชาญการ ๓ ใน ๔ เรือ่ง ระดฃัซา่นาญลารพคิษ ๔ ใน ๔  เรือ่ง
๑ )การวางแพนและกำหนดควา่มตอ้งการดา้นเครอืซา่ยคอมพวิเตอรข์ององคก์าร

แผนการดำเนนิงาน - — - -  
: อธบิำยถังึคว์า่มจ่ำเมนิใินกฬพฒนาระพณา์รอืขายใหม ่ มผลกรํะทฆฬอผมสีว์น!ิดส้วน!สยิอยาง!ร 

โดยวเิคราะหโ์ครงสรา้งองคก์ารและกระบวนการในการปฐบิตังิาน (กำหนดขอบเขต ขนดอน รูปน.บบ วธิกิาร 
ดำเดนิงาน งระเมนิความเสีย่ง และระยะเวลาการดำเนนิงาน)

กำหนดความตอ้งการ
- อธบิายถงึการวเิคราะหม์ญิหาของระบบเครอืขา่ยเดมิทมีอียู ่ความตอ้งการ และเงือ่นไขของผูใ้ช ้

ความเมนิไปไตเ้พีอ่หาแนวทางของเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์ององคก์ารใหม-่ทจีะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
และสามารถแกม้ญิหาทีเ่กดิขึน้ ชืง่จะตอ้งใชเ้ทคนคิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เซน่ ศกึบาเอกสาร คูม่อืการทีา่งาน 
แบบฟอร์มและรายงาน แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์เมนิต้น

๒) การกำหนดลกัษณะเฉพาะของอปุกรณแ์ละชดุคำสัง่เพีอ่โชก้บ้ระบบเครอืขา่ย
- อธบิายถงึการรว่มเมนิคณะฺm รมฺการหรอืผูย้กรา่งขอ้กำหนดลกัษณะเฉพาะฃอง่อปุกรณร์ะบบ 

•เครอืขา่ย.เพีอ่ใชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง โดย่เชอืมโยงกบับทที ่ ๒ ความรูท้างวชิาการหรอแนวความคดิทีใ่ชใ้นการ 
ดำเนนิการ

- อธบิายถงึชดุคำส ัง่เพ ีอ่ใชก้บัระบบเครอืขา่ย โดยเชือ่มโยงกบับทที ่ ๒ ความร ูท้ างวชิาการ 
หรือแนวความคดิทีใ่ชใ้นการดำเนนิการ เขน่ การกำหนดคำชอง rou ter หรือ sw itch layer ๒ หรือ layer ๒

๓) การเลอืกใชอ้งคป์ระกอบและรปูแบบของระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรร์วมสือ่คมนาคม
- อธบิายถงึการเลอืกใชอ้งคป์ระกอบ เพีอ่การเชือ่มตอ่เมนิเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ไต้แก่ คอมพวิเตอร์

แม ข่ า่ย (File Server) ซอ่งทางการสือ่สาร (C om m unication C hanel) จลุเช ือ่มตอ่ (N ode) และอปุกรณ  ์
ในเครอืขา่ย (N etw ork O peration  System ) - . . .

- อธบิายถงึการเลอืกรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารของการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณร์บัสง่ 
ขอ้มลูทปีระกอบุกนัเมนิเครอืขา่ยทีม่กีารเชือ่มโยงถงึกนัในรปูแบบตา่ง  ๆ โดยพจิารณาจากจำนวนผูใ้ชง้าน 
การดแูลและจดัการ การรกัษาความปลอดภยั ปรืมาณข้อมูล ความตอ้งการใชง้านทรพัยากร งบประมาณ

-อธบิายถงึภารเลอืกรปูแบบของสือ่กลางการส ือ่สารท ีใ่ชใ้นการเช ือ่มโยงอปุกรณท์ ีเ่หมาะสม 
กบัองคก์ร เพ ีอ่สรา้งเมนิเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์มาตรฐานของสือ่กลางและของโพรโทคอลทีช่ว่ยในการสือ่สาร 
ระหวา่งอปุกรณใ์บเครอืขา่ย เซ่น เทคโนโลยีของ LAN แบบใชส้ายและแบบไร้สาย อุปกรณข์อง LAN แบบใชส้าย 
จะสง่ลญั ญ าณ ฝานส ือ่กลางท ีเ่มนิสายเคเบลิ อปุกรณ ์ LAN ไรส้าย ใชค้ลืน่วทิยหุรอืสญัญาณ อนิฟราเรด 
เมนิสือ่กลางในการสง่ฝานสญัญาณ เมนิตน้

- อธบิายถงึการนำซอฟตแ์วรม์าชว่ยในการพฒินาระบบรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย 
๔) ภารจดัระบบเครอืขา่ยและบำรงุรกัษาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

- อรบิายถงึภารจดัระบบเครอืขา่ย เขน่ สมรรถนะ ความนา่เช ือ่ถอื (ความถีข่องความลม้เหลว) 
ความปลอดภยั กำหนดสทิริก้ารใชง้าน มอิงการโจมตีจากผู้โม่หวังดี รวมถงึการประหยดัคำใชจ้า่ย

- อรบิายถงึการบำรงุรกัษาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพีอ่ใหร้ะบบทำงานไดอ้ยา่งสมบรูณไ์มใหเ้กดิมญิหา 
ตลอดเวลา ดแูลแกไ้ขมญิหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์

/ ๕) การให้บริการ...



๔ )การใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสารในเครอืชว่ยคฮมพวิเดอร์
-อธบิายถงึขึน้ตอนวธิกีารทีผ่ ูร้ลนอผลงานใตม้สืว่นรว่มการใหบ้รกิารชอ้มลูขา่วสารในเครอืขา่ย 

กอมพริ เตอรโ์ดยอธบิายกงึขึน้ตอนกระบวนภารรวมกงึผลลพัรน์ ีล่ ง่กงึผ ู'้รบับรภิจร'ตรวจ.สอนอปุภ-รล!ุ 
ตา้นเครอืขา่ย 'พดสอบประสิทธิกานภารไข่งาน
**** ไดยอ ว้งสิง บทน่ี ๒ ความเทางวชิาการหรือแนวความคดินีใ่ชในภารคำเนนิภาร

ลักษณะท่ี ๓ งาเดา้นสว่นของชดุคำสัง่ระบบ (System  softw are) ผลงานนีค่ำเนนิการ ได้นก'
๑. การกำหนดคณุลกัษณะเฉพาะชดุคำสัง่ระบบ
๒. การเสือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์(u tility  Program )
๓. การเลอืกใชอ้งคป์ระกอบระบบการปฏบิตักิารของเครือ่ง (op era tin g  System )
๔. การติดต้ังและใช้งานชดุคำสัง่ระบบ
๕. การปรับแคํงสกาพการใข่งานของชุดคำสัง่ระบบ (System  p effo rm an ce Tuning)
* ระดบัซานา์ญการ ๓ ใน ๕  เรือ่ง ระดบัชำนาญการพเศษ ๔ ใน ๕ เรือ่ง 

๑) การกำหนดคณุลกัษณะเฉพาะชดุคำสัง่ระบบ
- อธบิายถงึทารวเิคราะหป้ญัหาของระบบเครือ่ง (Hardware) เครอืขา่ย'ระบ บ งาน เดมิท ีม่ อีย ู ่

ความตอ้งการและเงือ่นโขของผูใ้ข ้ความเปน็น]ใต ้ เพือ่หาแนวทางกำหนดคณุลกัษณะเฉพาะชดุคำสัง่ระบบ 
ขององคก์ารใหมท่ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผู้ใซแ้ละสามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะตอ้งใชเ้ทคนคิการเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล เซน่ ศกึษาเอกสาร คูม่อืการทางาน แบบฟอร์มและรายงาน แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์เปน็ตน้

๒) การเสือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utitity Program)
- อธบิายถงึการเลอืกใชโ้ปรแกรมอรรถประโยซฺน(์U tility Program) ทีต่อบสนองความตอ้งการ 

ซองผูใ้ช ้ และสามารถแก'้ปญี หาท ีเ่กดิข ึน้  เขน่ ใชก้บัระบบปฏบิตักิารใด ความเห มาะส มกบั ฮารด์แวร ์
หนว่ยประมวลผลกลาง (ซพียิ)ู ความจหุนว่ยความจำหลกั (รอม, แรม) และขนาดความจขุองฮารด์ดสิก ์
ซึง่ระบบปฏบิตักิารทกุชนดิจะบอกคณุลกัษณะของคอมพวิเตอร์ทีต่อ้งการ (system  requ irem en t) งบประมาณ 

ชบ้การจดัซอระบบปฏบิตักิาร ศกึษาขอ้มลูการใหบ้รกิารหลงัการขายและระยะเวล่าในการรบัปรํะกนัํ
๓) การเสอืกใชอ้งคป์ระกอบระบบการปฏบิตักิารของเครือ่ง (Operating System )

-อธบิายถงึการเลอืกใชโ้ปรแกรมอรฺรถประโยซนส์ำหรบัระบบปฏบิตักิาร <OS utility  program s) 
ซึง่เปน็องคป์ระกอบระบบการปฏบิตักิารของเครือ่ง (O perating System ) ทีต่ดิตัง้มาพรอ้มระบบปฏบิตักิาร 
อยูแ่ลว้ เพ ือ่อำนวยความสะดวกในการทำงานรว่มกบัฮารด์แวร ์ เขน่ โปรแกรมสแกนดสิก(์d isk scan n er) 
โปรแกรมจัดเรียงพีน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูของฮารด์ดสิก ์(disk defragm enter)

๔) การตดิตัง้และใชง้านชดุคำสัง่ระบบ
- อธบิายถงึการตดิตัง้และใชง้านชดุคำสัง่ระบบโปรแกรมอรรถประโยชนส์ำหรบัระบบปฏบิตักิาร 

(OS utility program s) เนีอ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสามารถแกป้ญัหานีเ่กดิขึน้ เขน่ โปรแกรม 
ใฟร่ว์อลส ํ (firew all) เป น็ โป รแกรมท ีป่ อ้งกนั บ คุคลภายน อกเชา้มาใน ระบ บ  โปรแกรมปอ้งกนัใวรสั  
(an ti virus peogram ) การใชง้าน คอมพ วิเตอรท์ มี ผื ูไ้ซ ห้ ลายคน ห รอืใชร้ะบ บ เครอืขา่ย ม กั เจอป ญั ห า 
ไวรัสคอมพวิเตอร์

/๔  การปรับแต่ง...



๕ )การปรับแตง่สภาพการใชง้านของชดุคำสัง่ระบบ (System  Performance Tuning)
- อธบิายถงึภารปรบัแตง่สทาพการใชงัานของชดุคำสัง่ร:;บบ (System  Performance Tuning) 

ใหม้คีวามเหมาะสมกบัระบบ.ปฏบิตักิาร ความเหมาะสมกบัฮารด์แวร ์หนว่ยประมวลผลกลุาง (ชทํยื)ุ ความชุ 
หนว่ยความจำหลก (รอม, น,ร่ม) นละขนาดลวามช'ุ*องฮารดัดสิก ์รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกับท 
ความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ .(information Security Policy) ของหน่วยงาน 
****โดยิ9างอิง บหท่ี ความรูท้างวิชาการหรีอนนวศวามดดิที!่ชู!้นการคำเนนการ

ลักษณะห ๔ งานดา้นสว่นของชลุคำสัง่ประยุกต ์(Application Software) ผลงานทีค่ำเนนิการ ได้นก,
๑. การวางแผน(เละกำหนดความดอ้งการ 
๒. การอดัระบบงาน
๓. การศกึษาวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
๔. การพฒันาระบบและการทดสอบระบบ 
๕: การอดัการระบบงานและบำรงุรกัษา
* ระดบัชำนาญการ ๓ !น ๕ เรือ่ง ระดบัชำนาญการพเิศษ ๔ !น ๕ เรือ่ง 

๑) การวางแผนและกำหนดความตอ้งการ
แผนการคำเนนิงาน ^
-อธบิายถงึความจำเปน็ในการพฒันาระบบงานใหม ่ มผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งไร 

โดยวเิคราะหโ์ครงสรา้งองคก์ารและกระบวนการในการปฏบิตังิาน-(กำหนดขอบเขต ข้ันตอน รูปแบบ วธิกีาร 
ดำเนบิงาน ประเมนิความเสีย่ง และระยะเวลาการดำเนนิงาน)

กำหนดความตอ้งการ
-ฮธบิายถงึการวเิคราะหห์ญัหาของระบบเครอืขา่ยเดมิทีม่อียู ่ ความตอ้งการและเงือ่นไขของผูใ้ช ้

และความเปน็ไปได ้เพือ่หาแนวทางซองระบบใหมท่จีะตอบสนองคทานตอ้งภารของผูใ้ชนัละสามารลแกป้ญึหา 
ทเีกดิขีน้ ซึง่จะตอ้งใชเ้ทคนคิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เข่น ศกึษาเอกสาร คูม่อีการทำงาน แบบฟอรมันละรายงาน 
แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์เปน็ตน้ 

๒) การอดัระบบงาน
-อรบิายถงึกระบวนการทำงาน เทอืแสลงถึงสีง่ทีป่ฏบิติัจริงในการทำงาน ขัน้ตอนการทำงาบ ่ บทบาท 

หนา้ทีข่องกลุม่ผูท้ำกจิกรรม (กลุม่งาน หรือ หนว่ยงาน) และผู้ปฏิบัติ ขอ้มลูทีใ่ช้!นการทำงาบ ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็
-อธบิายถงึการอดัระบบงานใหม ่ซึง่เปน็การออกแบบกระบวนการทีมี่ประสทิธิผลต้องคำนงึถึงข้ันตอน 

และระยะเวลาของกระบวนการซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการอดัทำผงัโดยละเอยีดของกระบวนการและการออกแบบ 
ใหม่ (Process-Redesign) เซน่^)-ปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตังิาบใหง้า่ยและรวดเรว็ ๒) ปรบัปรงุเครอืงมอี เครือ่งใช ้
ใหเ้หมาะสม ๓) รวบรวมงานทีม่ขีัน้ตอนการปฏบิตัยิดีเยีอ้เขา้ดว้ยกนั ๔) การแลกเปลีย่นสารสนเทสกบัผูม้สีว่น 
เกีย่วขอ้ง เป็นต้น

๓) การศกึษาวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
การศกึษาวเิคราะห์
- อธบิายถงึการวเิคราะหร์ะบบงานนจิชบุนั โดยศกึษาว1ิ.คราะหท์าท รวมของทระบวนงาน นละ 

ความตอ้งการการสนบัสนบจากระบบ t e r  โดยพจิารเนาคณุลกัษณะของงาน นญิหาอปุสรรคและนจิอยันวดลอ้ม 
ฟาง  ๆ บอกจากนีย้งัสามารกรบัทราบความตอ้งการของผูใ้ชค้วรเขยีนแผนภาทแสลงกระบวนการทำงาน 
ของระบบพรอ้มคำบรรยายแผนภาท "

/ - อธบิายถงึ...



-3รบิ ายถงึการออกแ,บ บ ระบ บ งาน ให ม  ่ วา่ควรมรีปูแบบหรอืลกัษณ ะอยา่งไร โดยนุง่เบ!ํน 
เรอืงความเปน็ใปไดท้ีจ่ะนาิเทคโนโลยตีา่ง  ๆใปพฒันาในระฆบจรงิ บน'พิน้ฐวนความตอ้งการ ประเดน็นญิ'พา 
ความคาดหวังตา่ง  ๆและสภาพการปฐบิตังิานของตูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ออกแบษระนบ
- อรบิายถงึการออกแบษ ระษน งาน ให ม ่ ต าม ท ีใ่ต ม้ กี ารว เิค ราะห ไ์วโ้ด ยการจดั ท ำเอกส าร ุ

ท ีป่ระทอนตว้อนตนตง้นกนภมูขินติตา่งๆกญั ลกั■ พก!สวกกาซน่าครือ่งมอี®L C จะ ใช S้ ystem flovy^
.C ontext Oiagram, DFQ, £R-Oiagram, D ata D ictionary, T able descrip tion , . 5creen O esign, 
fe p o rt ensign เค ร อื ง ม อื  UML จ ะ ไ ข  ้ U se C ase Diagram, Activity Oiagram, S tate  D iagram , 
C lass Diagram, S eq u en ce  Oiagram, C om m unication Oiagram it!นตน้ เพ ีอ่ใตต้ ูม้สีวนเกีย่วขอ้งในการ 
พดั!บาหรอืจดัทำระบบ ICTใชเ้ปน็แหสง่อา้งองิ /ศ กึ ษ าห าค วาม ร ู ้ เพ ีอ่การวางนกบ พ ฒั น า/ป รบั ป รงุ 
หรือนกัซญหาท่ีคาดไม่ถึงในอนาคต

๔) การพฒันาระบบและการทดสอบระบบ 
การพฒันาระบบ
- อธบิายถงึขัน้ตอนวธิกีารเขยีนโปรแกรมใตไ้ดต้รงกบัทีน่กัวเิคราะหร์ะบบ ตามทีไ่ดว้เิคราะห ์

และออกแบบไว้ -
- จัดทำคูม่อืการใชง้านสำหรบัตูใ้ช ้จดัทำคูม่อืปฏบิตังิานสำหรบัตูภ้แูล และจดัทำคูม่อืการบุำรงุรกั'ษา

ระบบงาน
การทดลอบระบบ
- อธบิายถงึข ัน้ตอนไนการทดสอบระบบเพ ีอ่หาขอ้ผดิพลาดตา่งๆ ท ัง้การทดสอบแตล่ะสว่น 

(Unit Testing) และการทดสอบระบบทัง้ระบบ (System  Testing) รวมถงึการออกแบบตว้อยา่งขอ้มลูทีจ่ะใช ้
ใบการทดสอบการใชง้านระบบใตค้รอบคลมุตามความตอ้งการของระบบ

- อธบิายถงึการทดสอบการใชง้านโดยใชข้อ้มลูทีใ่ขท้ดสอบ และบนัทก็ผลลพัธขิองการทดสอบ 
.ในเอกสารการทดสอบระบบงานใตค้รอบคลมุตามความตอ้งการของเอกสารสรปุความตอ้งการของระบบ

เพะถกูตอ้งตามเอกสารการออกแบบระบบและซอฟตแ์วร์
- อธบิายถงึการทดสอบเพือ่การยอมรบัระบบ (A cceptance Testing) เปน็การทดสอบในขัน้ตอน 

สดทา้ยเพีอ่ใตเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบงานพรอ้มทีจ่ะนำไปตดิตงใชง้านได้
๕) การจ่ดัการระบบงานและบำรงุรกัษา

- อธบิายถงึขัน้ตอนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ เน ือ่งจากเปน็การดำเนนิการ 
เมือ่มกีารนำระบบไปใชง้าบจรงิแลว้ เมือ่ระบบไดเ้รมิดำเนนิการจะตอ้งมกีารเตรยีมการบำรงุรกัษาฐานขอ้มลู 
โดยการสำรองขอ้มลู (D ata Backup) และการกูค้นืระบบ (D ata Recovery) ในกรณเีกดิเหตุการิโนทีท่วํใต้ระบบ 
ไมส่ามารถทำงานลอ่ไปไต ้นอกจวก'นีต้อ้งมกีารปรบัปรงุระบบ เพีอ่นกไัขระบบใตถ้กูตอ้ง สามารถคนืสูส่ภาวะ 
ปกตไิดโ้ดยเรว็ รวมถงึการปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำงานของระบบและซอฟตแ์วร ์(กรณมีปีรบัเปลีย่นตอ้งทำ 
เรือ่งที ่๑  -๔  ใหมไ่นสว่นทีเ่ปลีย่น) การรกัษาความมัน่คง และการทีน่พฃ่องระบบสารสนเทศ เพีอ่ทำใตร้ะบบ 
ทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและนา่เชือ่ถอึ และการพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
**** โดยอา้งองิ บทท่ี to ความรูท้างวชิาการหรอืแนวความคดิทีใ่ขใ้นการดำเนนิการ

/ล ัก ่ษ ้ณ ะท ี่-๕...



ลกั**ณะพ ๕  งานดา้มระบบสารสนเทศ เท อีการบ รหิ าร (M anagem ent Inform ation System ) ผ ล งาน  
ทีด่ำเนนิการ 1ด้แท่

๑. การวางแผนระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
๒. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูและรายงาน 
๓. การออกแบบและจดัการเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
๔. การบารง^ษา%บขสารสณหศtwaการบรหิาร 
๕. การพฒันาระบบงานสำหรับผู้บริหารระดับสงู 
* ระดบัชำนาญการพเิศษ ๔ ใน ๕  4ร่ีอง 

๑) การวางแผนระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
-อรบิ ายถ งึก ารก ำห น ด ข อบ เข ต  ขัน้ตอน รปูแบบ วธิกีารดำเน นิ งาน  ประเมนิดวาม!.ส ี!่ยง 

และระยะเวลาการดำเนนิงาบ เขน่ ระบบสารสนเทศจะสรบัสนนุวสิยัทศันแ์ละกลยทุธซ์ององคก์ารไดอ้ยา่งไร 
ระบบสารสนเทศในปจ็จทุนัสนบัสนนุองคก์ารมากนอ้ยเพยีทดั ระบบปจ้จทุนัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่มจีดุแขง็ 
จดุออ่นอยา่งไร ควรปรบัปรงุอยา่งไร ุ การวางแผนระบบสารสนเทศ ความสามารล่ของระบบใหมอ่ารต์แวร ์
ซอฟแวรฐ์านขอ้มลู การสือ่สารโทรคมนาคม งบประมาณทีด่อ้งใข ้ความดอ้งการปรบัองคก์ารใหเ้หมาะลม 
เพือ่สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตราซการ 

๒) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูและรายงาน r
- อธบิายถงึการนำความตอ้งก่ารของหนว่ยงาบมา เพือ่ใหส้ามารถรวบรวม จดัเกบ็ และประมวลผล 

ขอ้มลูไดอ้ยา่งเปน็ระบบ ซึง่จะงา่ยตอ่การเรยีกขอ้มลูกลบ้มาใช ้และจดัการใหข้อ้มลูท'ีเกบ็ไวใ้หเ้กดิประโยชน ์
มากทีส่ดุ รวมถงึอรบิายไดว้า่ฐานขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ยขอ้มลู (Entities) ไดบ้า้ง ทัง้ทเีปน็รูปธรรม เซน่ 
ช่ือคน ช่ือสถานท่ี ช่ือส่ิงซอง และทีเ่ปน็นามธรรม .

๓) การออกแบบและจดัการเครอืซา่ยสารลนเทศเพือ่การบรหิาร
-อรมิายถงึการออกแบบระบบเครอืซา่ย การบรหิารจลัการระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย การบรหิาร 

จดัการการเชือ่มโยงเครอืขา่ยสือ่สญัญาณ เพือ่สือ่สารภายในอนิเทอรเ์นต็ การออกแบบ พฒันาและบรหิารจดัการ 
ระบบการรกัษาความปลอดภยัของเครอืขา่ยและคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 

๔) การบำรงุรกัษาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
- อรบิายถงึขัน้ตอบทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ เน ือ่งจากเปน็การดำเนนิการ 

เมือ่มกีารนํำระบบไปใชง้าบจรงินลว้ ่ เมือ่ระบบไดเ้รมิดำเนนิการจะ่ตอ้งมกีารเตรยีมการบำรงุรกัษาฐานขอ้มลู 
โดยก่าริสำรองขอ้มลู (Oata Backup) และการกูค้นืระบบ (Data Recovery) ใบกรณเีกดิเหตกุารณท์ีท่ำใหร้ะบบ 
ไมส่ามารถทำงานตอ่ไปไดบ้อกจากนีต้อ้งมกีารปรับปรุงระบบ เพ่ือน{ไไขระบบให้ถูกต้อง สามารถคนืสูส่ภาวะปกต ิ
ได้โดยเร็ว โดยเพิม่ตารางขอ้มลู เปลีย่นแปลงลวามสมัพนัธซ์องตารางขอ้มลู ฯลฯ ซึง่เปน็ข้ันตอนทีเ่กดิข้ึนระหว่าง 
การใชง้านระบบฐานขอ้มลูจรงิเพือ่บำรงุรกัษาใหร้ะบบฐานขอ้มลูทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เปน็ 
ข้ันตอนของการแกไ้ซ และปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลู ในกรณทีีม่กีารเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงความตอ้งการของผูใ้ช ้
ท่ีส่งผล่กระทบต่อระบบฐานขอ้มูล

๕) การพฒันาระบบงานสำหรับผูบ้ริหารระดบัสงู
- อธิบา&ณีงข้ัน‘ตอนวธิกีารพฒันาระบบงานใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของหนว่ยงาน เพิอ่ไหส้ามารถ 

รวบรวม จดัเกบ็ นละประมวลผลขอ้มลู ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ ซึง่จะงา่ยตอ่การเรยีกขอ้มลูกลบัมาใช ้และจดัการ 
ใหข้อ้มลูทีเ่กบ็ไว้เกดิประโยขนม์ากทีส่ดุ

/ -  อรบิายถงึ...
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- อธบิายถงึการรกัษาความปลอดกอัระบบฐานขอ้มลูนน ตอ้งกำVนดเปน็กฎขอ้บงัคบั ห นา้ท ี่
รับผิดขอบซองบคุลากรโนระดับด่าง  ๆพรอ้มตัง้ระเ{©บวธิปีฏบิตํดา่งจ ุโดยกำหนดใหช้ดัเจนว่าโครเปน็กูป้ฏนิต้
หน้าท่ีใดกับส่วนโคในระซบ มวิีธิการปฏบิติัอย่างไร

- จดัทพํูม่อืการใชง้านสำหรบักูโ้ช ้จดัทพํูม่อปฏบิตังิานสำหรบักูด้แูล แสะจดัทพํูม่อืการบำรงุรกับท
ระบบงาบ
*^*โดยอา้งองิ บทท'ี๒ ความรู้ทางวิชาการหรีอแนวความคิดทีเ่ช้ในการดำ<1บนิการ

ลกษุฌฺะหี ๖ งานตา้นการบริหารโครงการ (P roject M anagem ent) ผลงานทดีำIบนิการ โต้น.ก,
•๑. การวางนผนนละกำหนดความต้องการซองโครงการ
๒. การดำtบบิการจัดซีอ้จดหาโครงการ
๓. การจัดสรรและควบคมุทรัพยากรของโครงการและการทดสอบระบบ
๔ .การควบคมุการฝก็อบรมบคุลากร - ■■
๔. การกำกบัดแูลการบริหารโนโครงขา่ย ■
* ระดบัขา่นาญการพศิษ ๔ ใน ๔ ทือ่ง

๑) การวางแผนและกำหนดความตอ้งการของโครงภาร
- อธบิายถงึความJ P เปน็ในกP จดัทำโครงการใหมว่า่มผีลกระทบตอ่กูม้สืจ่นไตส้ว่นเสยี.อยา่งไร 

โดยวเิคราะหโ์ครงสรา้งองคก์ารและกระบวนการในการปฏบิตังิาน (กำหนดขอบเขต ข้ันตอน รูปแบบ วธิกีาร 
ดำเนนิงาน ประเมนิความเสีย่ง และระยะเวลาการดำเนนิงาน)

กำหนดความตอ้งการ
- อธบิายถงึการวเิคราะหป์ญ้หาเดมิทีม่อียู ่ความตอ้งการและเง่ือนโซซองกูร้บับริการนละผูม้สีว่นไต ้

สว่นเสยี และความเปน็ไปไต ้ เพ ีอ่ห าแนวทางการจดัทำโครงการให ม ่ ท ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการ 
ของกูร้บับรกิาร นละกูม้สีว่นไตส้ว่นเสยี และสามารกนกป้ญีหาทีเ่กดิขัน้ ขีง่จะตอ้งใชเ้ทคนคิการเกบิรวบรวม 
ข้อมูล เขน่ ศกึษาเอกสาร คูม่อการทำงาน แบบฟฮร้มและรายงาบ แบบสอบถาม การสม้ภาษเป ้เป็นต้น

๒) การดำเนนิการจดัขัอ้จดัหาโครงการ
- อธบิายถงึขัน้ตอนการดำเนนิการจดัซือ้จดัหาโครงการ เขน่ ๑) ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูพีจ่ำเปน็ 

เพ ือ่จดัทำขอ้เสนอโครงการ ๒) นำเสนอโครงการๆ ตอ่คณะกรรมการเทคโนโลยสีารลบเทศ่และการสือ่■ สาร 
เพ ือ่ซอความเห บ็ ขอบ  ๓) ท ำราิง TOR โครงการประ์'กอบการซองบประมาณ  ๔) ซออนมุตัโิครงการ 
๔) ทำรา่ง TOR โครงการประกอบการจดัซือ้จดัหา เป็นต้น

๓) การจัดสรรและควบคมุทรพัยากรของโครงการและการทดสอบระบบ
- อธบิายถงึการจดัสรรและควบคมุทรพัยากรซองโครงการทีต่อ้งใชโ้ดยระบถุงึจำนวนเงนิ จำนวน 

บคุคล จำนวนวสัด ุ รวมถงึแผนปฏบิตักิารของโครงการ เขน่ ๑) จดัทำบญัชจีดัสรรครภุณัหค์อมพวิเตอร ์
แจง้หนว่ยงาน ๒) จำนวนบคุคลและคณุสมบตัขิองกูป้ฏบิตังิานในโครงการ ๓) กำหนดซ,วงเวลาชองกจิกรรม 
ทีเ่กดิขัน้ในโครงการกูป้ฏบิตังาน และภารใชจ้า่ยเงินงบประมาณ

- อธบิายถงึขัน้ตอนและการทดสอบเพีอ่การยอมรนัระบบ (A cceptance Testing) จากกูร้บับรกิาร 
นละกู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบงานพร้อมทจีะนำไปตดิตัง้ใชง้านไต้

1๔) การควบคุม...



๔) การควบกมุการสกิอชรมพลุากร
-อธบิายถงึขัน้ตอนและการควบกมุการสกิอชรมพลุากร!ชน กำหนดวัตลปุระสงคข์องการสกิอ:ชรม 

จดัทำหลกัสตูรสติรบรม การทำหนดกถุเสมชรัวิทิยากร จดัทำแกนการสกิอบรม กำหนดกลุม่!{เาหมวย 
จำนวนบคุคลและกลุเสมบดัของพลุากรทีเ่ขา้รว่มการสกิอบรม ควบกนุกจิกรรมระหวา่งการสกิอบรม รวนสง 
การจัดทำมลการสกิอบรม

๔) การทำกับดูนลการบริหารในโครงข่าย-----
- อธบิายถงึขัน้ดอนการกำกบัดแูลการบรหิารในโครงขา่ย พีอ่ใหก้ารกำกบัดแูลนละบรหิารจดัการ 

โครงการทางดา้นเทคโนโลยสีารลน!ทศมคีวามสอดคลอ้งกบัวดัลปุระสงคข์ององคก์าร มปีระสทิธดิล มคีวาม 
โปร่งไส และเปน็ไปดามกฎหมายและขอ้บงักบัดา่ง  ๆโดยทำพนดกรอนการกำกบัดแูลระบบและคระบวนการ 
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสบ!ทศ โดยนโยบายดง้กลา่วควรประกอบดว้ยหวัขอ้ ด งัน ี๑้ ) การบรพิารและจดัการ 
ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุถงึการระบคุวามเสีย่ง การประ!มนีความ!สีย่ง และภาร 
ควบกมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่บระดบ้ทีอ่งคก์ารยอมรบัได ้%) การจลัสรรนละบรหิารทรพัยากรดา้น!ทคํโบโลย ี
สารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอตอ่การดำ!บนิงาน และการกำหนดแนวทาง 
พีอ่รองรับใบกรณทีีไ่ม,สามารถจดัสรรทรพัยากรใหไ้ดเ้พยีงพอตามทีก่ำหนดไว ้และ €ก) นโยบายและมาตรการ 
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
****โดยอ้างอิง บทท่ี ๒ ความรู้หางวิขาการหรือแนวความคิดทีไ่ชใ้นการดํๆเบนิการ

“<5K3>-



มาุตรฐานรชูแนบโนการพมิพผ์ลงาน

•๑. กระดาษทีใ่ข ้โดยทัว่ไชนริมใขก้ระดาษ Aisl 
๖. หลักไนการพิมพ์

๖  ๑ โนการพมิพน์©ิมเวน้ขอบกระตาษตา้นซา้ย ๑ Vz น ิว้ต า้น รวา % น ิว้ ต า้น บ น ๑ Yz 'นิว้ 
ต้านล่าง ๑ น้ิว

๒๖ หมายเฝข็หน้าไห้พมิพโ์วตัฮนบนหางมมุขวามอีซองหนา้กระดาษโตยพม์พห์างซา้ทขอนบน^ะ 
ตา้นขา้งทางขวาตา้นละ ๑ น้ิว โต©ชระมารน ทุกๆ หนา้หลงัจากหนา้สารบญั ลำหรบัหนา้ทีล่รงลบับททีไ่มต่a้ ง 
โล่เลขหน้ากำลัน

๒.๓ สารบญั ใหไ้ส'เลขหนา้อยู่ภายใบวงเล็บโตยพมิพไ์ว้ตอนบนทางมุมขวามือ 
๒.๔ ไม่ควรมีหน้าแทรก เซน่ หน้า ๒ค หน้า ๒ข เปน็ตน้
๒.๔ ขนาดตัวอัก'ษรภายในเล่ม ใช้ขนาด ๑๖ ยกเวน้ ข่ือบทโดยตัวอักษรใต้ใซ ้Font TM SarabunPSK 

หรือ TH Sarabunl T๙
๓. การพมิพแ์ละ่เร่ืยงลำตบ''หวัข้อ

๓.๑ ข่ือบท พมิพก์ลางหนา้กระดาษใชต้วัอกัษรขนาด ๑๘ ตวัเขม้ และไม่ขีดเสน้ใต้ 
๓.๒ หวัขอ้เรือ่ง พมิพต์ดิรมิซา้ยมอืสดุซองกระดาษทีไ่ตเ้วน้ขอบกระดาษไวต้ามขอ้ ๒.๑ และ 

ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตวัเขม้ (หรือขีดเส้นใต้)
๓.๓ หวัขอ้ยอ่ย ใหพ้มิพใ์นระตับย่อหนา้ พมิพต์วัเขม้หรือขดีเลบัใต ้การใหห้มายเลข หัวข้อ ควรใหม้ 

หวัขอ้เทา่ทีจ่ำเปน็ ในกรณทีีต่อ้งการไหห้มายเลขแสดงลำดบัของหวัขอ้ควรเริม่ใหห้มายเลข กำกบัในระตับหวัขอ้ 
ข้างบน เทีอ่แสดงระดับของหวัข้อแด,ละระตบัตามทีต่อ้งการ ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งการใหห้มาอเลขหวัขอ้

.............................................................................................

๑.๒ ...........................................................
๑๖.๑ .... .......................
๑๖๖ ............ ....;...............

๔. การพมิพต์าราง . •
๔ ๑ เลขทีแ่ละซือ่ตาราง

๔.๑!๑ เลขชระจำตารางเปน็สว่นทีแ่สดงลำดบัของตารางใหพ้มิพ ์ “ตารางที ่” ตามดว้ยหมายเลข 
ชระจำตารางไว้รมิซา้ยมอืสดุของกระดาษใหข้ดีเสน้ใต ้หรือพมิพต์วัเขม้

๔ .๑๖  ขือ่ตารางใหพ้มิพตอ่จากเลขชระจำตารางโดยเวน้ ๒ ตวัอกัษร กรณซีือ่ตารางยาวกวา่ 
๑  บรรทัด ใหพ้มิพต์วัอักษรตัวแรกของบรรทดัที ่๖  ตรงลบัตวันรกของขือ่ตาราง

๔ ๖  ตารางทีม่คีวามยาวจนไมส่ามารถลงในหนา้กระดาษเคยีวไต ้ใหพ้มิพใ์นหนา้ลดัไชใด©มเีลขที ่
ตารางและคำวา่ “ต อ่ ” ในวงเลบ็ ไม,ตอ้งใสข่ือ่ตาราง เซ่น ตารางที ่๑ '(ตอ่) เปน็ดับ

๔ .๓ ตารางทีม่คีวามกวา้งจบไมส่ามารถบรรจใุนหนา้กระดาษเคยีวไตใ้หใ้ชว้ธิพีมิพล์ามตา้นขวางของ 
หนา้กระดาษหรือวิธีอ่ีนทเีหมาะสม



แบบฟอรม์การหาปก 

ชือ่ผลงาน
{ใหต้รงตามประกาศรายชือ่ผลงานฯ)

โตย

(ระบชุือ่ -•สกลุ) 
ตำแหนง่ สังกัด

r

เอกสารประทอบการขอประเมนิบคุคลเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่.......
สงักดัฟา้ย/กลุม่................กอง/สำนกั.......................สงักดั.................

{เสนอผลงานเขา้รบัการประเมนิ ตามประกาศรายชือ่ผลงานฯ ลงวนัที่........ เดอืน


