
แบบ ปส.1.1 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง      สถาปนิกช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     415 

สังกัด          กลุ่มเลขาธิการกรม              ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากในด้านสถาปัตยกรรม 

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านสถาปัตยกรรม และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มเลขาธิการกรม ส านักงาน กศน. ในเรื่องการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

การออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซม การออกแบบวางผังอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่       

การตรวจสอบอาคาร รวมถึงการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่หน่วยงาน 

และเครือข่ายของส านักงาน กศน. 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) การออกแบบอาคาร การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การจัดท าแบบอาคาร การจัดท าราคาค่าก่อสร้าง 

การอ านวยการสร้างแบบทางสถาปัตยกรรมของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติการ

ตามลักษณะประเภทอาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดพิเศษได้ โดยยึดหลักความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง

กับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายอาคารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           2) ตรวจสอบอาคารและงานที่ออกแบบ พร้อมให้ค าปรึกษา โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ 

การจ้าง การเข้าเยี่ยมตรวจสอบ หรือการตอบปัญหา ข้อสงสัย ของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและ       

ส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติการตามลักษณะประเภทอาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดพิเศษได้ โดยยึดหลัก

วิชาการด้านสถาปัตยกรรม 

           3) ก าหนดกรอบการศึกษา ส ารวจ รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการออกแบบวางผังอาคาร 

ของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของผังแม่บทรวมของโครงการและผังการ

ก่อสร้างอาคารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ในแต่ละโครงการ 

           4) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผังกลุ่มอาคาร เช่น ผังภูมิทัศน์ ผังแม่บทโครงการ

ต่างๆที่เก่ียวข้องกับส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม

ต่อการใช้งานภายในโครงการ 



    2.2 ด้านการวางแผน 

           วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโครงการอาคารสิ่งก่อสร้างของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม

ประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทการชี้แนะ จูงใจทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน    

ในระดับส านักหรือกอง เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

           2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในหน้าที่รับผิดชอบ 

           2) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ที่จัดท าโดยเอกชนหรือ

หน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงาน กศน. 

           3) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นแก่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. บุคคลทั่วไป 

และหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีมีผู้สนใจสอบถาม เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           4) อ านวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในกลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง ส านักงาน กศน 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

           2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการค านวณและออกแบบงาน 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ 

           4) ความรู้ความสามารถในการประเมินและการวิเคราะห์ราคา 



           5) ความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงานสุขาภิบาล ระบบอัคคีภัย 

ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การสืบเสาะหาข้อมูล 

           3) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     490 

สังกัด          กลุ่มแผนงาน          ส านักงาน กศน. ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการที่สูงมาก ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผล ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ

ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์แผนและ

งบประมาณ การติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ตลอดจนประมวลผล

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผล ประสานแผน ประมวลแผน ค้นคว้าทางวิชาการ พัฒนาระบบ

ประมวลผลข้อมูล และพิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 

           2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลและสารสนเทศ

การด าเนินงานตามนโยบาย แผนและโครงการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม   

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส าหรับเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการก าหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป 

           3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ด้านการวางแผน 

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนงานของหน่วยงานหรือโครงการ  ก าหนด

แนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะจูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน  

ในระดับส านักหรือกลุ่มงาน และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

           2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

ให้ข้อคิดเห็นในการประชุมหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น และเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้           

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           2) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน       

เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ      

ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

           3) ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           4) ก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูล

ส าหรับผู้ที่สนใจ 

           5) เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจถึงกรอบภารกิจและผลการด าเนินงานของการบริหาร    

จัดการศึกษาในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

           2) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านนโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

งบประมาณปละการติดตามประเมินผล และการวิจัย 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 



         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 

           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
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สังกัด           กลุ่มแผนงาน                        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการที่สูงมาก ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีลักษณะงาน     

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

เพ่ือการจัดท านโยบาย แผนงาน และโครงการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่มีความหลากหลาย และมีขั้นตอน

ในการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก มีการริเริ่มปรับเปลี่ยน

แนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

            1) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น    

การด าเนินงาน และเป้าหมายของส่วนราชการ 

            2) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ ภารกิจหลัก แผนกลยุทธ์      

และนโยบายของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนการจัดท า

แผนการปฏิบัติงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาอ่ืนๆ รวมทั้งแผนงาน 

หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

            3) วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงาน แผนงาน และทิศทาง 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศเพ่ือการก าหนดกรอบ          

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย  

            4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบาย 

แผนงาน โครงการของหน่วยงาน 

            5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน การด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน      

หรือโครงการ เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการก าหนดนโยบาย

และแผนงานในครั้งต่อไป 

            6) วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการ กศน. คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

คณะกรรมาธิการรัฐสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานตามนโยบาย และหรือตอบประเด็น

ข้อสงสัยในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าค าขอ

และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 

           2) ร่วมด าเนินการจัดท าโครงการของหน่วยงานระดับส านักเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและค่าตัวชี้วัดที่ก าหนด 

           3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการของหน่วยงานเพ่ือน าแผนงาน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ชี้แนะและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานในระดับกลุ่มงานเกิดความร่วมมือและตระหนักถึงความส าคัญ

ในการท างานร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ยากมาก 

           2) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           3) ก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ส าหรับผู้สนใจ 

           4) วางแผน ก าหนดแนวทาง และร่วมด าเนินการเผยแพร่ให้สาธารณะเข้าใจการท างานและมีทัศนคติ   

ที่ดีต่อการท างานและร่วมมือกับส่วนราชการในการจัดท านโยบายแผนงาน/โครงการของหน่ วยงานเพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

            1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

            2) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านนโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 



งบประมาณและการติดตามประเมินผล และการวิจัย 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
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สังกัด          กลุม่แผนงาน          ส านักงาน กศน. ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการที่สูงมากในด้านงบประมาณ โดยจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี         

ของส่วนราชการ จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานในสังกัด การบริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ        

หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

           2) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย

แผนงาน งบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

           3) จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานในสังกัดและ   

การบริหารงบประมาณ 

           4) ร่วมทบทวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

           5) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ BB-EvMis      

ของส านักงบประมาณในขั้นจัดท าค าของบประมาณ 

           6) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

           7) จัดเตรียมข้อมูลเ พ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณราย จ่ายประจ าปี            

แยกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ จ าแนกรายจังหวัด 

           8) วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม และกรณีที่มีการขอจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานในสังกัดระหว่างปีงบประมาณ 

           9) จัดท าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบลงทุนเหลือจ่ายเป็นงบด าเนินงาน 

เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด 

         10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผนงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการ

ด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานในสังกัด แนวทางการจัดสรร เพ่ือจัดท าค าของบประมาณและจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

           2) ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

            1) ชี้แนะและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและตระหนักถึงค าส าคัญในการท างาน

ร่วมกัน 

           2) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก   

ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

           3) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับงานงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดท าค าขอ

และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระดับที่ซับซ้อน หรือถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด และแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อจะได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

           2) ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเผยแพร่

ให้สาธารณชนเข้าใจการท างาน 

            

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

            1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ 



การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

            2) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านนโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

งบประมาณปละการติดตามประเมินผล และการวิจัย 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 

           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     504 

สังกัด           กลุ่มแผนงาน                        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์สู ง และใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการที่สูงมาก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงาน      

ตามแผนปฏิบัติราชการ จัดท าแผนงานหรือโครงการในการติดตามประเมินผล และวางแผนการติดตาม 

ประเมินผลแผน นโยบาย เสนอแนะข้อมูลเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

            1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและพิจารณา

เสนอแนะข้อมูลเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 

            2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผนหรือโครงการ สารสนเทศ และการด าเนินงานตาม

นโยบาย แผนและโครงการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส าหรับเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการก าหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป 

            3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ด้านการวางแผน 

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนงานของหน่วยงานหรือโครงการก าหนด

แนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

ในระดับส านักหรือกลุ่มงาน และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

           2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

ให้ข้อคิดเห็นในการประชุมหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น และเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการติดตาม ประเมินผลข้อมูล 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้           

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           2) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน           

เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 

มาตรการต่างๆ 

           3) ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           4) ก าหนดแนวทางในติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ 

           5) เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจถึงกรอบภารกิจและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน     

ในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

            1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

            2) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านนโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

งบประมาณและการติดตามประเมินผล และการวิจัย 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 



         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     515 

สังกัด           กลุ่มแผนงาน                   ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญสูงมาก

ในด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน าหรือแก้ไข เพ่ิมเติมพันธสัญญา

ระหว่างประเทศ ที่จะต้องลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน หรือถ้อยแถลงการณ์ต่างๆ ที่ต้องให้ค ารับรองร่วมกัน

ในนามของรัฐบาลไทย เป็นต้น ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ จัดท าและแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือเผยแพร่หรือน าเสนอในที่ประชุมระหว่างประเทศ ตรวจสอบงานร่าง งานแปล เอกสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ 

           2) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแนวทางการจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

           3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หรือจากหน่วยงานอื่นในระดับกองหรือส านัก ที่มาขอค าแนะน าเพ่ือน าองค์ความรู้

ที่ได้เสนอหน่วยงานและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมาย

งานและชี้แจงแนวทางการท างานแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีก าหนดไว้ 

           2) ก ากับดูแล ควบคุม วางแผน จัดท าแผนงานต่างประเทศและงบประมาณ โครงการความร่วมมือ

กับต่างประเทศ การด าเนินกิจกรรมต่างประเทศ การจัดประชุม/สัมมนานานาชาติการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

           3) ก ากับดูแล วางแผน ให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการด าเนินงานแผนงานต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนิน

โครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

          4) ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในการประสานเดินทางไปราชการต่างประเทศ งานรับรอง 

งานพิธีการ และการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ โดยจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการประชุม  การหารือและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.3 ด้านการประสานงาน 

            1) ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงาน โดยการให้ค าแนะน า จูงใจ หรือช่วยแก้ไขปัญหาแก่ทีมงาน 

หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับกองหรือส านัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามที่

ก าหนดไว้ 

           2) ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่มีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการท างาน และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

           3) ประสานงานและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ       

ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) จัดท าข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ความรู้ที่ช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพในการท างานด้านต่างประเทศ       

ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษา รวมถึงงาน/โครงการด้านต่างประเทศแก่บุคคลหรือ

หน่วยงาน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความใจในการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

           2) ให้ค าแนะน าและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการด้านต่างประเทศ เพ่ือให้บริการความรู้แก่ผู้สนใจ

หรือหน่วยงานตา่งๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนางาน ที่ท าให้ดีขึ้น 

            3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ 

           2) ความรู้ความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

           3) ความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง 

           4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 



           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 

           3) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     532 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน

ในระดับที่สูงมากในด้านวิชาการศึกษา โดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่ต้อง

ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่อยู่ในระดับยากมากได้ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง 
ปฏิบัติงาน และพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา โดยเฉพาะงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กฎหมาย และนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3) จัดท าแผนงาน โครงการ และด าเนินงานด้านวิชาการศึกษา โดยเฉพาะงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลความรู้ เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอ นโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวทางการศึกษา 
            5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

  6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นความ
ร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดส านักงาน กศน. 

  7) วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            8) ถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    2.2 ด้านการวางแผน 

             สามารถวางแผน หรือร่วมวางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือการ

ด าเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหา รวมถึงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



     2.3 ด้านการประสานงาน 
  1) สามารถประสานงาน และท างานร่วมกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดหน่วยงาน โดยมีบทบาท

ในการชี้แนะ จูงใจ ให้ก าลังใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน      
ที่เป็นไปตามเป้าหมาย 
            2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์           

ต่อการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 
            1) ฝึกอบรม ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสามารถตอบข้อหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ บุคคล    
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการศึกษา โดยเฉพาะงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคคล เพ่ือให้บุคคลสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2) สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสารวิชาการ สื่อด้านวิชาการศึกษา โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการให้บริการ
ความรู้ และบริการทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ  

  3) เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม สร้างสรรค์ในงานด้านวิชาการศึกษา โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การบริการความรู้ และบริการทางการศึกษาทุกระดับ 
            4) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และเผยแพร่งานด้านการศึกษา หรือนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา             

เช่น เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการศึกษา และ

การแนะแนวทางการศึกษา 

 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 

           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     534 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 

ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ หลักสูตรต่อเนื่อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิชาชีพ และการศึกษาต่อเนื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานตาม

หลักสูตรต่าง ๆ กฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการเทียบโอนความรู้ เทียบโอนประสบการณ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือท าความเข้าใจในรายละเอียดซึ่งจะน าไป
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

  2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ              
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา               
ให้มีความก้าวหน้า และทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

  3) ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ จุดเน้น ยุทธศาสตร์ นโยบายการด าเนินงานด้านการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน กศน. เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร หนังสือเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

  4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปศึกษา เพ่ีอน าไปเป็นข้อมูล และประโยชน์ในการพัฒนา
งานด้านวิชาการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

  5) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า กฎ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาสายอาชีพ 

  6) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาหลักสูตร หลักเกณฑ์แนวทางการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกณฑ์การวัด 
ประเมินผลการศึกษา  แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  8) เสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงาน  
  9) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการวางแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานหลักสูตร

การศึกษานอกระบบ และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่อยู่ในก ากับของส านักงาน กศน. 
          10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.2 ด้านการวางแผน 
 1) ร่วมประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานหลักสูตร    

การพัฒนาหลักสูตร และร่วมวางแผนการด าเนินงานโครงการตามกิจกรรมของหน่วยงานระดับกลุ่มงาน  
            2) ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมวางแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้งาน/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
            3) ร่วมวางแผนการท างานที่รับผิดชอบโดยยึดหลักการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและ

ความปรองดองในการท างานเป็นทีม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 
 1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ทีมงาน บุคคลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 
 3) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และความ

ร่วมมือในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4) ประสานการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรอ่ืน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้ง 
           5) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ความเข้าใจที่ตรงกัน และความร่วมมือ        

ในการด าเนินงานร่วมกัน แก่หน่วยงานระดับกลุ่มงาน และท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่าง ๆ 

    2.4 ด้านการบริการ 
1) จัดท าข้อมูล และข้อเสนอแนะทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพิจารณาการพัฒนา 

ปรับปรุง งานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทีมงานและ
หน่วยงาน มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  

2) ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในก ากับ
ส านักงาน เพ่ือพัฒนางานหลักสูตรและการบริการความรู้ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ 

3) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการผลิตเอกสารทางวิชาการ สื่อหนังสือเรียนรูปแบบต่าง ๆ และ
คู่มือการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4) ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือแก่ทีมงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและเพ่ิมพูนความรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

5) ให้ความรู้ ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการและงานในความรับผิดชอบ
แก่หน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา และการแนะแนวทางการศึกษา
และวิชาชีพ 

6) ให้การสนับสนุน ส่งเสริมโครงการ/งาน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริการความรู้ เพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาและวิชาชีพ 

7) อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาสายสามัญและ 
สายอาชีพ 



3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการทีดี่ 

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 
 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     535 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อหนังสือเรียน สื่อวิชาการ  

สื่อเสริมหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
 1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง  

การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตรแบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะระบบการเทียบคุณวุฒิ 

 3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
           4) วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

    2.2 ด้านการวางแผน 
 1) ร่วมคิดวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานตามโครงการของหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ร่วมงานในทีม เพ่ือการด าเนินงานที่รับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและทันตามก าหนดเวลา 
 2) ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในกลุ่มงานเพ่ือให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานและกระทรวงศึกษาธิการและตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
            3) ร่วมชี้แจงให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อเป็นข้อมูล

การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน และเป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจตรงกันในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.3 ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานสัมพันธ์กับคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าต้นฉบับหนังสือเรียนสื่อเสริมวิชาการ  

สื่อเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 2) ประสานงานคณะกรรมการในการตรวจโครงสร้างหนังสือเรียน กศน. และตรวจคุณภาพ   
หนังสือเรียน กศน. เพ่ือให้ได้หนังสือเรียน กศน. ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



 3) ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและเกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
           4) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นแก่ส านักพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในการประชุมปฏิบัติการตรวจโครงสร้างและ

ตรวจต้นฉบับหนังสือเรียน กศน. เพ่ือเป็นประโยชน์ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดความร่วมมือ             

ในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 
 1) ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนา

และจัดท าสื่อ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจและการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดท าคู่มือ เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์  

สื่อมัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริการแก่สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง 

 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 



           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
 3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     540 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ       ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก รับผิดชอบงานด้านวิชาการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ การวิจัยด้านการทดสอบและ        

งานพัฒนาด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ สนับสนุนประสานงานและให้ค าปรึกษา แนวทาง พัฒนางาน

วิชาการด้านการพัฒนาระบบการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ การวิจัยด้านการทดสอบ และการวัดผล

ประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการพัฒนาระบบการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ 

การพัฒนางานด้านวิชาการ และการวัดผลประเมินผลการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
            1) ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการศึกษานอกระบบ การพัฒนางานวิชาการ         
ด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ การวิจัยด้านการทดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการพัฒนางานวิชาการด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  
 3) ก าหนดกรอบการด าเนินงานและจัดท าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ การพัฒนางาน
วิชาการด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา       
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  
 4) จัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ การพัฒนางานวิชาการด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ 
และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
 5) ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษา      
นอกโรงเรียน การพัฒนางานวิชาการด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา 
 6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนางานจัดการศึกษานอกระบบ  
การพัฒนางานวิชาการด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
 7) จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการทดสอบ  
การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
 8) จัดประชุมสัมมนา สรุปผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ และงานพัฒนาวิชาการ     
ด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
            9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     547 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อหนังสือเรียน สื่อวิชาการ  

สื่อเสริมหลักสูตร รายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน. 2551 ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
 1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง  

การพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตรแบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะระบบการเทียบคุณวุฒิ 

 3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
            4) วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือ พัฒนางาน           

ด้านการศึกษา 

    2.2 ด้านการวางแผน 
  1) ร่วมคิดวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานตามโครงการของหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ร่วมงานในทีม เพ่ือการด าเนินงานที่รับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและทันตามก าหนดเวลา 
  2) ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานและกระทรวงศึกษาธิการ และตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
            3) ร่วมชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือเป็นข้อมูล  

การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน และเป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจตรงกันในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.3 ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานสัมพันธ์กับคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าต้นฉบับหนังสือเรียน สื่อเสริมวิชาการ  

สื่อเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ 
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 2) ประสานงานคณะกรรมการในการตรวจโครงสร้างหนังสือเรียน กศน. และตรวจคุณภาพ    

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



หนังสือเรียน กศน. เพ่ือให้ได้หนังสือเรียน กศน. ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 3) ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน และ      
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
            4) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นแก่ส านักพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในการประชุมปฏิบัติการตรวจโครงสร้างและ

ตรวจต้นฉบับหนังสือเรียน กศน. เพ่ือเป็นประโยชน์ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดความร่วมมือในการ

ด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 
 1) ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนา

และจัดท าสื่อ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจและการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดท าคู่มือ เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์             

สื่อมัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริการแก่สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 



           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
 3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๑๒ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เ พ่ือการวางแผน 
การผลิต เผยแพร่ ก ากับตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  

  2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ  

  3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการ และก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวการจัด ผลิตและ

พัฒนาคุณภาพ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 
และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.4 ด้านการบริการ 
            ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป   
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     614 
สังกัด          ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการจัดผลิต พัฒนา เผยแพร่

สื่อการศึกษาและติดตามผลการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ โดยใช้ความรู้ความสามารถ การตัดสินใจ และ

แก้ไขปัญหาที่ยากมาก รวมทั้งให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิต การส่งเสริม 

พัฒนา และผลักดันให้เกิดการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายคนพิการและ

ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยหรือทดลองเพ่ือผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการศึกษาเพ่ือคน
พิการทุกประเภท ในสื่อรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ 
รายการวีดิทัศน์ บทความ จดหมายข่าว เว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการเพ่ือเสริมการเรียนการสอน  
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
            2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษาส าหรับคนพิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   

2.2 ด้านการวางแผน 
            ก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนา การผลิต การเผยแพร่สื่อการศึกษา
เพ่ือคนพิการในทุกรูปแบบและการติดตามประเมินผลการท างาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ทีมงานด าเนินการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานให้เกิดการระดมสมองและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการขยายผลการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการอย่างกว้างขวาง 
    2.4 ด้านการบริการ 
            สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเผยแพร่สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ        
ในทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการแบบทวีคูณ และท่ัวถึง 

 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล      
 

 

 

 



 
 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๒๗ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์            
เพ่ือการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์   
เพ่ือการวางแผนการผลิต เผยแพร่ ก ากับตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์         
เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบาย       
ขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  

  2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ  

  3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการ และก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวการจัด ผลิตและ

พัฒนาคุณภาพ รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 
และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.4 ด้านการบริการ 
            ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง      ๖๒๘ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์             
เพ่ือการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์   
เพ่ือการวางแผนการผลิต เผยแพร่ ก ากับตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายขององค์กร 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  

  2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ  

  3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการ และก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ ยวการจัด ผลิตและ

พัฒนาคุณภาพ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
             ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 
และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.4 ด้านการบริการ 
             ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป  
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

            1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๓๐ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์             
เพ่ือการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศ น์    
เพ่ือการวางแผนการผลิต เผยแพร่ ก ากับตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์         
เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบาย       
ขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  

  2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ  

  3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการ และก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวการจัด ผลิตและ

พัฒนาคุณภาพ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 
และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.4 ด้านการบริการ 
            ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๓๓ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์ โดยใช้ความรู้ 
ด้านกฎระเบียบทางสื่อสารมวลชน ใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจในการคิดวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้อย่าง 
เหมาะสม และรับผิดชอบตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบและกฎเกณฑ์  
ด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเหมาะสมกับการออกอากาศทางสถานี ETV 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสื่อสารมวลชน           
เพ่ือประมวลน ามาใช้และเผยแพร่ในองค์กร รวมทั้งติดตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

  2) วางแผนการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์แต่ละประเภทให้ทันก าหนดออกอากาศ  
  3) ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพ่ือให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์ต่างๆ    

ที่ประกาศใช้ ประกอบกับวิจารณญาณและประสบการณ์ในการตรวจรายการ รวมทั้ งตรวจสอบข้อมูลและ
ความถูกต้องจากเอกสาร หรือตรวจสอบกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยรายการ 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง มอบหมายงาน 

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
             ประสานงานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับส านักหรือกอง ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 
             ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจในเรื่องกฎ ระเบียบ ด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับ  
การผลิตรายการโทรทัศน์ ให้ค าปรึกษา และตอบข้อหารือด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

            2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     646 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมาก ในด้านการจัด ผลิต พัฒนาการออกอากาศ 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายการและสถานีวิทยุศึกษา พร้อมทั้งส ารวจติดตาม และประเมินคุณภาพ    
การออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาที่ยากมากใน
การบริหารจัดการ เพ่ือให้รายการวิทยุ  เพื่อการศึกษามีคุณภาพ และตรงตามความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย 
  
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
          1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ตรวจสอบ แนะน า สร้างสรรค์และพัฒนา รวมทั้ง ด าเนินการจัดผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา  
           2) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือบริหารงบประมาณในการด าเนินงานในการจัดผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
           3) ติดตาม ประเมินผลคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาเพ่ือน าผลมาพัฒนารายการ 
  2.2 ด้านการวางแผน 
           วางแผน การจัดตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงานการผลิต เผยแพร่ และติดตาม ประเมินผล
คุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
  2.3 ด้านการประสานงาน 
           ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทางแผนงาน 
และวิธีการต่างๆ ด้านการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการของวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
  2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ทบทวน แก้ไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป   
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด       

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๗๘ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การจัดการ
ออกอากาศ การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่ยากมากในการด าเนินการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์          
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน     
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ เกี่ยวกับงานจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศรายการโทรทัศน์ การจัดท ารายการโทรทัศน์ การจัดการออกอากาศ การจัดหารายการโทรทัศน์ 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  

  2) ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง 
ในการให้บริการสืบค้นข้อมูลรายการโทรทัศน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง   

  3) ควบคุมการจัดท ารายการโทรทัศน์ (Post Production) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายการ
โทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

  ๔) คัดเลือกรายการโทรทัศน์ที่จัดหาจากหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือน าไปจัดผังรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
2.2 ด้านการวางแผน 

  วางแผนการจัดหารายการโทรทัศน์เ พ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เ พ่ือการศึกษา           
วางแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ วางแผนการด าเนินงานด้าน
การผลิตรายการเพ่ือรองรับการด าเนินงานในระบบอุปกรณ์ดิจิทัล เพ่ือสามารถผลิตรายการได้ทันต่อ        
การออกอากาศ การเลือกสรรรายการโทรทัศน์เพ่ือน าไปจัดผังรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์            
เพ่ือการศึกษา ให้ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้ชมรายการ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
             ประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพ่ือจัดหารายการโทรทัศน์     
เพ่ือการศึกษา เพ่ือน าไปออกอากาศ ประสานงานภายในส่วน/ฝ่าย เกี่ยวกับน ารายการไปจัดผังรายการโทรทัศน์ 
ประสานงานกับผู้ผลิตรายการด้านข้อมูลรายการโทรทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในเรื่องการจัดท ารายละเอียด
ฐานข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     ๖๗๙ 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การจัดการ
ออกอากาศ การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือตัดสินใจ   และแก้ปัญหาที่ยากมากในการด าเนินการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์          
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน     
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ เกี่ยวกับงานจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศรายการโทรทัศน์ การจัดท ารายการโทรทัศน์ การจัดการออกอากาศ การจัดหารายการโทรทัศน์ 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  

  2) ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง 
ในการให้บริการสืบค้นข้อมูลรายการโทรทัศน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง   

  3) ควบคุมการจัดท ารายการโทรทัศน์ (Post Production) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายการ
โทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

  ๔) คัดเลือกรายการโทรทัศน์ที่จัดหาจากหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือน าไปจัดผังรายการโทรทัศน์       
เพ่ือการศึกษา 

2.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผนการจัดหารายการโทรทัศน์เ พ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เ พ่ือการศึกษา           

วางแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ วางแผนการด าเนินงาน     
ด้านการผลิตรายการเพ่ือรองรับการด าเนินงานในระบบอุปกรณ์ดิจิทัล เพ่ือสามารถผลิตรายการได้ทันต่อ   
การออกอากาศ การเลือกสรรรายการโทรทัศน์เพ่ือน าไปจัดผังรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์       
เพ่ือการศึกษา ให้ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้ชมรายการ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพ่ือจัดหารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือน าไปออกอากาศ ประสานงานภายในส่วน/ฝ่าย เกี่ยวกับน ารายการไปจัดผังรายการโทรทัศน์ ประสานงาน
กับผู้ผลิตรายการด้านข้อมูลรายการโทรทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในเรื่องการจัดท ารายละเอียด
ฐานข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

   3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 

         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 

           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  

การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

           6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) การสืบเสาะหาข้อมูล 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     707 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการช่างศิลป์  ในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา ที่ยากมาก เพ่ือผลิตงานศิลปกรรมที่ใช้ในการผลิตสื่อทางการศึกษา ให้มีมาตรฐาน      

ตรงตามจุดประสงค์สามารถน าไปเผยแพร่อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
           ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรูปแบบทางด้านศิลปกรรมที่มีรายละเอียด เพ่ือการ

ออกแบบ เขียนแบบ สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ ในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 

           ๒) ก ากับ ควบคุม และด าเนินการออกแบบ  สร้างสรรค์งานศิลปกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการ

สร้างสรรค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

           ๓) ก ากับ ควบคุม และด าเนินการออกแบบ เขียนแบบ จัดฉากรายการโทรทัศน์ เพ่ือตรงตาม

แผนการด าเนินงานการผลิตรายการ   

           ๔) ก ากับ ควบคุม และด าเนินการออกแบบ เขียนแบบ จัดสื่อนิทรรศการเพ่ือ การเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

           ๕) ก ากับ ควบคุม และด าเนิ นการจัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสื่อการศึกษา              

เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

2.2 ด้านการวางแผน 
           วางแผนการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อทางโทรทัศน์ 

และวิทยุเพ่ือการศึกษา สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อเพ่ือการเผยแพร่พัฒนาองค์กร  

    2.3 ด้านการประสานงาน 
           ประสานงานกับบริษัทเอกชนเพื่อจัดท าสื่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานด้านศิลปกรรม 

 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรในงานด้านศิลปกรรม     

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 
    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบงานมัณฑนศิลป์และตกแต่งภายใน 
           2) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและถ่ายภาพ 
         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
           3) การค านวณ 
           4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) สุนทรียทางศิลปะ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ต าแหน่ง       วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     709 
สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ      
ความช านาญงานสูงมากในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ตลอดจนปฏิบัติ 
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ค านวณ วิจัย ออกแบบ และพัฒนาระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ของสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุศึกษา ให้ได้มาตรฐานงานด้านวิศวกรรม         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            2) ตรวจแก้ไขแบบแผนผังทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานวีิทยุศึกษา 
            3) เสนอแนะในการก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงาน ควบคุมดูแล ระบบสารสนเทศ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
            4) ควบคุม ดูแล ด าเนินการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เหมาะสมคุ้มค่าในการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    2.2 ด้านการวางแผน 
            วางแผน จัดตั้งงบประมาณ เกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ควบคุม ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ในการผลิตและการเผยแพร่
ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์กับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย 
    2.4 ด้านการบริการ 
            1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่รับผิดชอบ    
ในระดับท่ีซับซ้อน ให้แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนทั่วไป 
            2) ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 
    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
           1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
           2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการค านวณและออกแบบงาน 
           3) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ 
           4) ความรู้ความสามารถในการประเมินและการวิเคราะห์ราคา 
           5) ความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบงานสุขาภิบาล ระบบ
อัคคีภัย ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
           3) การค านวณ 
           4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การสืบเสาะหาข้อมูล 
           3) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     765 

สังกัด           ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง 
การจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
            2) ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาและกิจกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.2 ด้านการวางแผน 
            จัดท าโครงการ และวางแผนงบประมาณเพ่ือการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษา กิจกรรมการศึกษา 
รูปแบบต่าง ๆ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษาและ               
การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ด าเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
            2)  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้                 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 
            2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 
            3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
            6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
            7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            1) การคิดวิเคราะห์ 
            2) การมองภาพองค์รวม 
            3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     770 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ในรูปแบบต่าง ๆ 
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
           1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง                    
การจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ                           
ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
           2) ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาและกิจกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้                  
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
           จัดท าโครงการ และวางแผนงบประมาณเพ่ือการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษา กิจกรรมการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษาและ                  
การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ด าเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
           2) ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และด้านการจัดท้องฟ้าจ าลอง                       
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
           3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 
             2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 
            3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
            6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
            7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            1) การคิดวิเคราะห์ 
            2) การมองภาพองค์รวม 
            3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     780 

สังกัด           ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์
และอวกาศ ในรูปแบบต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย    
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทาง                    
การจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ                           
ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
            2) ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาและกิจกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้                  
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
            จัดท าโครงการ และวางแผนงบประมาณเพ่ือการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษา กิจกรรมการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษาและ                  
การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ด าเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชน 
            2) ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  และด้านการจัดท้องฟ้าจ าลอง                       
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 
            2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 
            3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
            6) ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
            7) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยา 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            1) การคิดวิเคราะห์ 
            2) การมองภาพองค์รวม 
            3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     799 

สังกัด           ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านศิลปกรรม และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                 
ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
           1) ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ งานศิลปกรรม 
            2) ก าหนด ก ากับ ดูแล ตรวจสอบคุณลักษณะ(TOR) ในการจ้างท างานศิลปกรรม ส าหรับนิทรรศการ 
และสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ 
            3) พัฒนา วางแผนการด าเนินการผลิต จัดท าสื่อและสิ่งแสดงด้านศิลปกรรม 
    2.2 ด้านการวางแผน 
            1) วางแผน จัดระบบการท างาน การน าเสนอ ก าหนดงานให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเวลาและงบประมาณ 
             2) วางแผนหรือร่วมวางแผนโครงการของหน่วยงาน  มอบหมายงาน  ติดตามประเมินผลเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            1) ประสานงาน ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าที่เก่ียวข้องในงานด้านศิลปกรรม 
            2) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่เอ้ือกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 
            เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาชีพเกี่ยวกับงานศิลปกรรม ให้แก่
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบงานมัณฑนศิลป์และตกแต่งภายใน 
            2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
            3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและถ่ายภาพ 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) สุนทรียทางศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง       นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     800 

สังกัด           ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านศิลปกรรม และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                 
ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
          1) ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ งานศิลปกรรม 
           2) ก าหนด ก ากับ ดูแล ตรวจสอบคุณลักษณะ(TOR) ในการจ้างท างานศิลปกรรม ส าหรับนิทรรศการ และ
สื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ 
           3) พัฒนา  วางแผนการด าเนินการผลิต จัดท าสื่อและสิ่งแสดงด้านศิลปกรรม 
    2.2 ด้านการวางแผน 
           1) วางแผน จัดระบบการท างาน การน าเสนอ ก าหนดงานให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเวลาและงบประมาณ 
           2) วางแผนหรือร่วมวางแผนโครงการของหน่วยงาน  มอบหมายงาน  ติดตามประเมินผลเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
           1) ประสานงาน ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าที่เก่ียวข้องในงานด้านศิลปกรรม 
           2) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่เอ้ือกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 
           เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาชีพเกี่ยวกับงานศิลปกรรม ให้แก่
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
         3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบงานมัณฑนศิลป์และตกแต่งภายใน 
            2) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
            3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและถ่ายภาพ 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) สุนทรียทางศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


