
แบบ ปส.1.1 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    ต าแหน่งเลขที่     411 

สังกัด          กลุ่มเลขาธิการกรม                       ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ

แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือแนะน า ปรับปรุง

การพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 

           2) ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

           3) วางแผนปฏิบัติการเสนออัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

           4) ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การเผยแพร่และสื่อ สาร

ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

           5) ให้ค าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน  

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมายงาน

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

           2) วางแผน และก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การใช้และการ

ผลิตสื่อ เอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับองค์กร บุคคล และประชาชนทั่วไป และสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 



-2- 
 

 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

ในระดับส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

           2) หาช่องทางการประสานงานกับสื่อมวลชนให้หลากหลายและครอบคลุม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

           3) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

ความร่วมมือในคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์

ในความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

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) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
           2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
           3) ความรู้ความสามารถในการผลิตและพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
           4) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
           3) การค านวณ 
           4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การด าเนินการเชิงรุก 
           3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
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ต าแหน่ง      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ          ต าแหน่งเลขที ่ 480 
สังกัด          กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
งานในหน้าที่ 

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ ให้ค าปรึกษา        
เสนอความเห็น การจัดท าแผนอบรมด้านพัฒนาจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการก ากับองค์กรที่ดี   
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะ การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติราชการ การอบรม       
เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเข้ารับการอบรม       
ในแต่ละประเภท การเสริมสร้างเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การผลิตสื่อและเอกสาร       
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต                
การลาศึกษาต่อ การจัดสวัสดิการแก่บุคลากร การจัดงานเกษียณอายุราชการ และการคัดเลือกบุคคล       
เพ่ือยกย่องประกาศเกียรติคุณ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
             1) ศึกษา วิเคราะห์ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล     
ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 
             2) จัดท า ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพ่ือให้มีหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ 
             3) ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
             4)  ก ากับ วางแนวทางการท างาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานที่ รับผิดชอบ                 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
             5) จัดท าประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เ พ่ือการน าเสน อต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     2.2 ด้านการวางแผน 
             วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง มอบหมายงาน 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     2.3 ด้านการประสานงาน 
             1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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ในระดับส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
             2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือร่วมกัน 
     2.4 ด้านการบริการ 
             1) ให้ค าปรึกษาแนะน าหน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ     
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
             2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน
หรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
             3) จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
             4) จัดท าและพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไป  
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3.คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
            1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
            2) บริการที่ด ี
            3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
            4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
            5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
            2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
          3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
            1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
            2) การใช้ภาษาอังกฤษ                
            3) การค านวณ 
            4) การจัดการข้อมูล 
          3.2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            1) การคิดวิเคราะห์ 
            2) การมองภาพองค์รวม 
            3) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 



-5- 
 

 
 

ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     490 

สังกัด          กลุ่มแผนงาน          ส านักงาน กศน. ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง ซึ่งมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ โดยมีการวางแผนวิเคราะห์ ติดตาม

ประเมิน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผลการประเมินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 

จุดเน้นการด าเนินงาน ข้อสั่งการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และ

สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา

ที่ยากมาก ซับซ้อน มีการริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้เหมาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบ

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบาย

ของส่วนราชการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือวางแผนประกอบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  

           2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

           3) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมิน และจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการตามแผนนโยบายและ

จุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของหน่วยงาน 

           4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน นโยบาย ข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 

           5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล การรายงานผลการด าเนินงานตาม

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมิน และการ

รายงานผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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           6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผน และจัดท าแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

ตามยทุธศาสตร์ แผน นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

           2) ร่วมด าเนินการวางแผน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลตามแผน นโยบายของหน่วยงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

           3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลของ

หน่วยงานและส่วนราชการ ให้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และตระหนักถึงความส าคัญในการท างานร่วมกันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในระดับท่ียากมาก 

           2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           3) จัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานให้กับบุคลากรของส่วน

ราชการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

           4) ก าหนดแนวทางในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ 

           5) วางแผน ก าหนดแนวทาง และร่วมด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณเข้าใจการท างานและ

ร่วมมือกับส่วนราชการ ในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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 
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           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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ต าแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     492 

สังกัด           กลุ่มแผนงาน                        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง ซึ่งมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ โดยมีการวิเคราะห์และจัดท า
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก ซับซ้อน มีการริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน   
และต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการด าเนินงาน และเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล      
และนโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนา และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนการปฏิบัติงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แผน
งบประมาณ และแผนพัฒนาอ่ืนๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งแผนงานหรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
            3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการของหน่วยงาน 
            4) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน การด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน      
หรือโครงการ เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการก าหนดนโยบาย
และแผนงานในครั้งต่อไป 
            5) วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการ กศน. คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการรัฐสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานตามนโยบาย และหรือตอบประเด็น
ข้อสงสัยในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
            6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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    2.2 ด้านการวางแผน 
           1) ร่วมด าเนินการวางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าค าขอ

และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 

           2) ร่วมด าเนินการจัดท าโครงการของหน่วยงานและส่วนราชการ และมอบหมายงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และค่าตัวชี้วัดที่ก าหนด 

           3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนงาน โครงการของหน่วยงานและส่วน

ราชการ เพ่ือน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ชี้แนะและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานในระดับกลุ่มงานเกิดความร่วมมือและตระหนักถึงความส าคัญ

ในการท างานร่วมกันเพือ่ให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ยากมาก 

           2) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแกบุ่คลากรในระดับรองลงมาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           3) จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานให้กับบุคลากรของ       

ส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

           4) ก าหนดแนวทางในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้สนใจ 

           5) วางแผน ก าหนดแนวทาง และร่วมด าเนินการเผยแพร่ให้สาธารณะเข้าใจการท างานและมีทัศนคติ   

ที่ดีต่อการท างานและร่วมมือกับส่วนราชการในการจัดท านโยบาย  แผนงาน โครงการของหน่วยงาน      

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
    3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
           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 
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            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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ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     498 

สังกัด          กลุ่มแผนงาน          ส านักงาน กศน. ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ที่สูง โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์    

ทางวิชาการและความช านาญงานสูงมากในด้านงบประมาณ โดยจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี         

ของส่วนราชการ จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานในสังกัด การบริหารงบประมาณ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
           1) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน          
และต่างประเทศ 
           2) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
           3) จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการในระบบ e-budgeting ของส านัก
งบประมาณ จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานในสังกัดและการบริหารงบประมาณ 
           4) ร่วมทบทวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปีงบประมาณปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           5) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ BB-EvMis      
ของส านักงบประมาณในขั้นจัดท าค าของบประมาณ 
           6) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
           7) จัดเตรียมข้อมูลเ พ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
แยกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ จ าแนกรายจังหวัด 
           8) วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม และกรณีที่มีการขอจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเตมิจากหน่วยงานในสังกัดระหว่างปีงบประมาณ 
           9) จัดท าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบลงทุนเหลือจ่ายเป็นงบด าเนินงาน 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด 
    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผนงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการ

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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ด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานในสังกัด แนวทางการจัดสรร เพ่ือจัดท าค าของบประมาณและจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

           2) ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและตระหนักถึงค าส าคัญในการท างานร่วมกัน 

           2) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก   

ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

           3) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดท าค าขอ

และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระดับที่ซับซ้อน หรือถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด และแก่บุคลากรในระดับรองลงมา เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และน าไปใช้  

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           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 
งบประมาณและการติดตามประเมินผล และการวิจัย 
           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           4) ความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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         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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ต าแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     504 

สังกัด           กลุ่มแผนงาน                        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง ซึ่งมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย ใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ โดยมีการวางแผนวิเคราะห์ ติดตาม 

ประเมินผล จัดท ารายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ตาม

ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ

แก้ปัญหาที่ยากมาก ซับซ้อน มีการเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้งาน

รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

            1) ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

            2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 

            3) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการตาม

ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 
            4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ตามแผนนโยบายและ
จุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของหน่วยงาน 
            5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล การรายงานผลการด าเนินงาน        
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมิน และ 
การรายงานผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
            6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผน และจัดแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ตาม

ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

           2) ร่วมด าเนินการวางแผน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผล ตามแผน นโยบายของ

หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

           3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการติดตามประเมิน และจัดท ารายงานผลของ

หน่วยงานและส่วนราชการ ให้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และตระหนักถึงความส าคัญในการท างานร่วมกันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในระดับท่ียากมาก 

          2) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          3) จัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานให้กับบุคลากรของส่วน

ราชการ หรือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

          4) ก าหนดแนวทางในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้สนใจ 

          5) วางแผน ก าหนดแนวทาง และร่วมด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะเข้าใจการท างาน และ

ร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงาน  

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 
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            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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ต าแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     510 

สังกัด           กลุ่มแผนงาน                        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีประสบการณ์ที่สูง ซึ่งมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย ใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ โดยมีการวางแผนวิเคราะห์ ติดตาม 

ประเมิน จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานที่ต้อง

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ซับซ้อน มีการเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เพ่ือให้งานรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

            1) ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

            2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผน การติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 

            3) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ    

การจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 

            4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน 

            5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล การรายงานผลการด าเนินงาน        

ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมิน และ 

การรายงานผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
            6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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    2.2 ด้านการวางแผน 

           1) ร่วมด าเนินการวางแผน และจัดแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม    

ตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

           2) ร่วมด าเนินการวางแผน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผล ตามแผน นโยบายของ

หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

           3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการติดตามประเมิน และจัดท ารายงานผลของ

หน่วยงานและส่วนราชการ ให้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    2.3 ด้านการประสานงาน 

           1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และตระหนักถึงความส าคัญในการท างานร่วมกันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

          1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในระดับท่ียากมาก 
          2) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
          3) จัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานให้กับบุคลากรของส่วน
ราชการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          4) ก าหนดแนวทางในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้สนใจ 
          5) วางแผน ก าหนดแนวทาง และร่วมด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะเข้าใจการท างาน และ
ร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงาน  

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 



-19- 
 

 

            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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ต าแหน่ง       นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     514 

สังกัด           กลุม่แผนงาน                   ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญสูงมาก

ในด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การน าเสนอ การให้ข้อคิดเห็นในเวทีการประชุม

ระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการวิเคราะห์   

ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า แก้ไขพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ที่จะต้องลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 

จัดท าถ้อยแถลงการณ์ต่างๆ ที่ต้องให้ค ารับรองร่วมกันในนามของรัฐบาลไทย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

           1) พิจารณาร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ การเสนอข้อคิดเห็น 

ตลอดจนจัดท ารายงานประเทศ หรือเอกสารต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอในเวทีประชุมระหว่างประเทศ 

           2) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ในองค์กรต่างประเทศที่ไทยเป็น

สมาชิก เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวางแนวทางการจัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศ ให้ข้อเสนอแนะส าหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของส านักงาน กศน. 

           3) ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

กับองค์กรต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง 

           4) ให้ค าแนะน า เสนอข้อคิดเห็น ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือทาง

วิชาการกับองค์กรต่างประเทศให้แก่บุคลากรระดับรองลงมา เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้เสนอต่อหน่วยงานและ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    2.2 ด้านการวางแผน 
           1) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมายงาน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
           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 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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          4) ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในการประสานเดินทางไปราชการต่างประเทศ งานรับรอง 

งานพิธีการ และการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ โดยจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการประชุม การหารือและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            1) ประสานงานการท างานร่วมกันในทีม โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 
           2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
           3) ประสานงานและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ต่างประเทศท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) เป็นวิทยากร จัดท าข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การตอบค าถาม 
online เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้ างความใจในการด าเนินงาน/
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 
           2) ให้ค าแนะน าและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการด้านต่างประเทศ เพ่ือให้บริการด้านความรู้        

แก่ผู้สนใจหรือหน่วยงานต่างๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 
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           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 

           3) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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ต าแหน่ง       นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     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) โต้ตอบหนังสือ จัดท ารายงานประเทศหรือเอกสารต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่หรือน าเสนอใน
เวทีการประชุมระหว่างประเทศ ตรวจสอบงานร่าง งานแปล เอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือ
ความถูกต้องและสมบูรณ ์
           2) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแนวทางการจัด ส่งเสริม สนับสนุน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ต่างประเทศ การวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะต่อสนธิสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
           3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ค้นคว้า วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หรือจากหน่วยงานอ่ืนในระดับกองหรือส านักที่มาขอค าแนะน า    

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง 

    2.2 ด้านการวางแผน 
           1) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง    
มอบหมายงานและชี้แจงแนวทางการท างานแก่ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีมให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก 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 การหารือ      
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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    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 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง 

    2.4 ด้านการบริการ 

           1) จัดท าข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ความรู้ที่ช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพในการท างานด้านต่างประเทศ       

ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษา รวมถึงงาน/โครงการด้านต่างประเทศแก่บุคคลหรือ

หน่วยงาน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความใจในการด าเนินงาน/โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

           2) ให้ค าแนะน าและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการด้านต่างประเทศ เพ่ือให้บริการด้านความรู้        

แก่ผู้สนใจหรือหน่วยงานต่างๆ 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 

 



-25- 
 

 

         3.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

           1) การใช้คอมพิวเตอร์ 

           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 

           3) การค านวณ 

           4) การจัดการข้อมูล 

    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           1) การคิดวิเคราะห์ 

           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     533 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบระดับการศึกษา มาตรฐาน  

การประเมินเทียบระดับการศึกษา การวัดและประเมินผล ก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินและการออกหลักฐานการศึกษา ปฏิบัติงานที่   

ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ในงานเทียบระดับการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะ

แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
  2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตรแบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ 

  3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  4) วางแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน           

ด้านการศึกษา 
    2.2 ด้านการวางแผน 

1) วางแผนการด าเนินงานประเมินเทียบระดับการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาถือปฏิบัติ  
            2) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเทียบระดับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการด าเนินงาน  
            3) จัดท าและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสบการณ์เทียบระดับการศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

 1) ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน 
ในระดับกลุ่มหรือส านักงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และความร่วมมือใน
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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1) ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือ แก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไป  
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเทียบระดับการศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
           2) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 
สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมการ
ให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น 

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 
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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 ด าเนินการจัดท าใบอนุญาตให้ใช้หนังสือเรียน กศน. ในสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับส านักงาน 

กศน. 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 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 

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

 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 เอกสารทางวิช าการ 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 
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           2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
           3) การค านวณ 
           4) การจัดการข้อมูล 
    3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การมองภาพองค์รวม 

 3) การสืบเสาะหาข้อมูล 
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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 



-32- 
 

 

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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     553 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                               

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ซึ่งต้องก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน 

สูงมาก ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสาย

สามัญและอาชีพ หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์

แนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกณฑ์การวัด ประเมินผลการศึกษา แนวทางการ

เทียบโอนผลการเรียนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต จัดท าคู่มือ

การบริหารหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้จัดการศึกษา ปฏิบัติที่ต้อง

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในด้านวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          

เพ่ือแนะแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
  2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตรแบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ 

  3) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้ง ยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามี
มาตรฐานและคุณภาพ 

  4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  5) วางแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน           

ด้านการศึกษา 

    2.2 ด้านการวางแผน 
 1) ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีเห็นผล

เป็นรูปธรรม  
            2) วางแผน และร่วมวางแผนการบริหารโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกลุ่มมอบหมาย  
            3) ร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และร่วมติดตามประเมินผล 

            4) วางแผนการด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานในแต่ละปีงบประมาณ และแก้ไขปัญหาในการ

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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ปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานในเชิงรุก ตลอดจนติดตามประเมินผล 

            5) ร่วมวางแผนบริหารจัดการให้หน่วยงานน าเทคโนโลยี ความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    2.3 ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

ในระดับกองหรือส านักงาน 
 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3) ประสานสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเพ่ือความเป็นหมู่คณะ รักความสามัคคี 
 4) ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้รับบริการอย่าง

ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
 5) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แก่บุคคลทั่วไปที่มาขอความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินงานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 6) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

    2.4 ด้านการบริการ 
1) ฝึกอบรม ให้ความรู้ ตลอดจนตอบข้อหารือ แก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ

บุคคลทั่วไป  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรต่อเนื่อง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบ 

3) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา/กิจกรรมการศึกษา 
4) ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาแก่ทีมงานและผู้ร่วมงาน 
5) ให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการและงานอ่ืนๆ กับผู้ร่วมงานในหน่วยงานและนอก

หน่วยงาน 
6) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน องค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร 
7) ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

    3.1 สมรรถนะหลัก 

           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           2) บริการที่ด ี

           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

           5) การท างานเป็นทีม 

    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
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         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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     562 

สังกัด           กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ       ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก รับผิดชอบงานด้านวิชาการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ การวิจัยด้านการทดสอบและ        
งานพัฒนาด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
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 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านการทดสอบ การพัฒนาระบบ   
และเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
            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
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
 7) จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการทดสอบ  
การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
 8) จัดประชุมสัมมนา สรุปผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ และงานพัฒนาวิชาการ     
ด้านการทดสอบ การบริหารการจัดสอบ และการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
            9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 การรวบรวมข้ อมูล  
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 

 

 

 

 

 



-38- 
 

 
 

ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     577 

สังกัด           กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ       ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในชุมชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญด้านวิชาการสูงมาก ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงานจัดการศึกษาในชุมชนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
โดยใช้ กศน. ต าบล/แขวง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ กศน. ต าบล/แขวง และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดท า 
ปรับปรุงระเบียบ แนวทาง ติดตามผลและสรุปรายงานการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการสร้าง 
ประสานงานและขยายภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและกิจกรรมในชุมชน โดยมีลักษณะงาน   
ที่ปฏิบัติในต่างๆ ดังนี้ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    2.1 ด้านปฏิบัติการ 
            1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐานการศึกษา 
การจัดการศึกษาในชุมชน 
 3) ก าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 4) พัฒนาเอกสาร แนวทาง ข้อมูลสารสนเทศประกอบการด าเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 5) วางแผนการติดตาม มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข 
การติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
            วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
           1) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ ให้ค าปรึกษาจูงใจทีมงาน และ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
           2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชนและข้าราชการ 
           2) ตอบข้อหารือ แก้ปัญหา แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลไปเพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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            3) เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชน        
เพ่ือให้บริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาทุกระดับและวิชาชีพ 

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) 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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขท่ี     625 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบ
การศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ รวบรวมความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร วางแผนจัดท าพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ก าหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร ออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประกอบการพัฒนาบุคลากร ประสานและจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผน ติดตามประเมินผลและ
ควบคุมดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าในฐานะวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการพัฒนา
บุคลากรแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงไปหรือผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) จัดท าแผน/งบประมาณการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงาน กศน./ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
            2) วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณที่ได้รับ  
 3) วางแผนการฝึกอบรม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 1) วางแผน ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านักงาน กศน. เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 2) วางแผน ออกแบบเครื่องมือ เพ่ือสอบถามความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
 3) วิเคราะห์ วางแผนจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย 
 4) วิเคราะห์ วางแผนจัดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 5) วางแผนประเมินและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            1) ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมวางแผนและจัดท าหลักสูตรการจัดอบรม 

            2) ประสานกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน เพ่ือให้เข้ารับการอบรมตามโครงการที่ก าหนด 
            3) ประสานวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้           
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
           2) ให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาบุคลากรแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน 
เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาหรือจัดท ารายงานประจ าปี 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     630 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
โดยใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญด้านการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพ่ือการวางแผน   
การผลิต เผยแพร่ ก ากับ ตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา            
ให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแกปัญหาที่ส าคัญ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ก ากับ 
ดูแลและตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศเพ่ือการศึกษา 
            2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ  
 3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการและก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด ผลิตและ
พัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 

และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
    2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป   
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
    3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           2) บริการที่ด ี
           3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
           4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
           5) การท างานเป็นทีม 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     633 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์ โดยใช้ความรู้ 
ด้านกฎระเบียบทางสื่อสารมวลชน ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจในการคิดวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม และรับผิดชอบตรวจสอบพิจารณารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบและ
กฎเกณฑ์ด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเหมาะสมกับการออกอากาศทางสถานี ETV 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสื่อสารมวลชน เพ่ือ
ประมวลน ามาใช้และเผยแพร่ในองค์กร รวมทั้งติดตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
            2) วางแผนการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์แต่ละประเภทให้ทันก าหนดออกอากาศ  
 3) ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพ่ือให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์ต่างๆ ที่
ประกาศใช้ ประกอบกับวิจารณญาณและประสบการณ์ในการตรวจรายการ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลและความ
ถูกต้องจากเอกสารหรือตรวจสอบกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆเพ่ือประกอบการวินิจฉัยรายการ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง มอบหมายงาน 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานงานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน

ในระดับส านักหรือกอง ชี้แจง ให้ข้อคิดเหนในที่ประชุมคณะท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน

การด าเนินงานร่วมกัน 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจในเรื่องกฎ ระเบียบ ด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ ให้ค าปรึกษา และตอบข้อหารือด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์

แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     636 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

โดยใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญด้านการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพ่ือการวางแผน   

การผลิต เผยแพร่ ก ากับ ตรวจสอบการผลิต พัฒนา และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา            

ให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตลอดจน

การปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแกปัญหาที่ส าคัญ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ก ากับ 
ดูแลและตรวจสอบการจัด ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศเพ่ือการศึกษา 
            2) ผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อการศึกษาออฟไลน์ 
ออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ  
 3) ส ารวจ วิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการและก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด ผลิตและ
พัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการก าหนดแนวทาง แผนงาน 

และวิธีการต่างๆ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป   

ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
           1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 
           2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้อมูล  
การประมวลผล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 
           3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           4) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           5) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
           6) ความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     643 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมาก ในด้านเผยแพร่และให้บริการสื่อดิจิทัล    
เพ่ือการศึกษาในระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน บริหารและส่งเสริมสนับสนุนการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อการศึกษาที่ต้องการได้ทุกท่ีทุกเวลา 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ด าเนินงานด้านการบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในลักษณะสื่อ 
Non-broadcast ในรูปแบบของซีดี วีซีดี ดีวีดี MP3 และสื่ออ่ืนๆ 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม สถิติข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบ วาง
ระบบ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
องค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 3) พัฒนาระบบและด าเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives) เพ่ือให้มีสื่อที่มีคุณภาพไว้
บริการ 
            4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการสื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ 
            5) ควบคุมคุณภาพสื่อการศึกษาเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผนพัฒนาเว็บไซต์บริการสื่อการศึกษา เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ และ
ประเมินผลการบริการสื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ เพ่ือพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานงานผู้ผลิตสื่อการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพสื่อที่ให้บริการ และประสานงาน

การจัดท าเว็บไซต์บริการสื่อการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ให้บริการสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาออนไลน์และในระบบออฟไลน์ โดยด าเนินการติดตั้งซอฟแวร์ในการ

เก็บข้อมูลในโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้บริการประชาชน นักศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     669 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงมาก ด้านการจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การจัดการ
ออกอากาศ การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในการด าเนินการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์            
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน    
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ เกี่ยวกับงานจัดท าระบบข้อมู ล
สารสนเทศรายการโทรทัศน์ การจัดท ารายการโทรทัศน์ การจัดการออกอากาศ การจัดหารายการโทรทัศน์ 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
            2) ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง 
ในการให้บริการสืบค้นข้อมูลรายการโทรทัศน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 3) ควบคุมการจัดท ารายการโทรทัศน์ (Post Prodution) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผนการจัดหารายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือโทรทัศน์ วางแผนการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ วางแผนด าเนินงานด้านการผลิตรายการ
เพ่ือรองรับการด าเนินงานในระบบอุปกรณ์ดิจิทัล เพ่ือสามารถผลิตรายการได้ทันต่อการออกอากาศ          
การเลือกสรรรายการโทรทัศน์เพ่ือน าไปจัดผังรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้ตรงกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้ชมรายการ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพ่ือจัดหารายการโทรทัศน์   

เพ่ือการศึกษาเพ่ือน าไปออกอากาศ ประสานงานภายในส่วน/ฝ่าย เกี่ยวกับน ารายการไปจัดผังรายการโทรทัศน์ 

ประสานงานกับผู้ผลิตรายการด้านข้อมูลรายการโทรทัศน์  เ พ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาระบบการจัดท า          

ข้อมูลสารสนเทศ 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในเรื่องการจัดท ารายละเอียด

ฐานข้อมูลสารสนเทศรายการโทรทัศน์ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ต าแหน่งเลขที่     670 

สังกัด           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา      ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมาก ในด้านการจัด ผลิต พัฒนาการออกอากาศ 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการและสถานีวิทยุศึกษา พร้อมทั้งส ารวจติดตาม และประเมินคุณภาพการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาที่ยากมากในการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้รายการวิทยุเพ่ือการศึกษามีคุณภาพ และตรงตามความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
            1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ตรวจสอบ แนะน า สร้างสรรค์และพัฒนา รวมทั้ง ด าเนินการจัดผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
            2) ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือบริหารงบประมาณในการด าเนินงานในการจัดผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 3) ติดตาม ประเมินผลคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา เพ่ือน าผลมาพัฒนารายการ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผน การจัดตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงานการผลิต เผยแพร่และติดตามประเมินผล
คุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

            ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ในการก าหนดแนวทางแผนงาน

และวิธีการต่างๆ ด้านการผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการของวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

    2.4 ด้านการบริการ 

           ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ทบทวน แก้ไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้ เป็นไป   

ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

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

งานในหน้าที่ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการช่างศิลป์ ในการตัดสินใจ   

และแก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือผลิตงานศิลปกรรมที่ใช้ในการผลิตสื่อทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานตรงตาม

จุดประสงค์สามารถน าไปเผยแพร่อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
           ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรูปแบบทางด้านศิลปกรรมที่มีรายละเอียด เพ่ือการออกแบบ 
เขียนแบบ สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ ในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
           ๒) ก ากับ ควบคุม และด าเนินการออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการสร้างสรรค์ 
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 าเนินการจัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสื่อการศึกษา              

เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

2.2 ด้านการวางแผน 
           วางแผนการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อทางโทรทัศน์ 
และวิทยุเพ่ือการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเพ่ือการเผยแพร่พัฒนาองค์กร  
    2.3 ด้านการประสานงาน 
           ประสานงานกับบริษัทเอกชนเพื่อจัดท าสื่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานด้านศิลปกรรม 
    2.4 ด้านการบริการ 
           ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรในงานด้านศิลปกรรม     

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           1) การคิดวิเคราะห์ 
           2) การมองภาพองค์รวม 
           3) สุนทรียทางศิลปะ 
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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) และสถานีวิทยุศึกษา 
            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 องค์กรที่เก่ียวข้อง และเครือข่าย 
    2.4 ด้านการบริการ 
            1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่รับผิดชอบ    
ในระดับท่ีซับซ้อน ให้แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนทั่วไป 
            2) ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     765 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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 าปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้                  
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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           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) ความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     767 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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 าปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้                  
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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            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) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 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 
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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/พัฒนาสื่อการศึกษารูปแบบต่า งๆในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ                          
ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
           2) ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาและกิจกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้                  
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.2 ด้านการวางแผน 
           จัดท าโครงการ และวางแผนงบประมาณเพ่ือการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษา กิจกรรมการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ 
    2.3 ด้านการประสานงาน 
            ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดท า/พัฒนาสื่อการศึกษาและ                  
การจัดกิจกรรมการศกึษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ 
    2.4 ด้านการบริการ 
           1) ด าเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
           2) ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และด้านการจัดท้องฟ้าจ าลองของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
           3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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            4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
            5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
             1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดผลการประเมินผล 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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     780 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
            2) ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และด้านการจัดท้องฟ้าจ าลอง                       
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

3 สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   3.1 สมรรถนะหลัก 
           1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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            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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     เลขที่ต าแหน่ง     781 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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 าปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้                 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
            3) เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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            3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
            4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
            5) การท างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งท่ีต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวัดผลการประเมินผล และการติดตามผล ตามแผนงานโครงการ 
            2) ความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมข้ อมูล 
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 
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ต าแหน่ง      วิศวกรไฟฟ้าช านาญการพิเศษ          ต าแหน่งเลขที่    791 
สังกัด          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา        ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

งานในหน้าที่ 

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  และการสื่อสารข้อมูลและงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ด้านปฏิบัติการ 

  1. ควบคุม  วางแผนโครงการ  อ านวยการทดสอบขั้นตอนการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
ระบบสื่อสาร  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบสัญญาณเตือนภัยและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ทั้งหมดของหน่วยงานเพื่อความถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน 

  2. ออกแบบ  ตรวจสอบ ก ากับดูแลการออกแบบระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าของหน่วยงาน  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  ความถูกต้องและประหยัดพลังงาน 

  3. ก ากับ ดูแล จัดท าและตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ทั้งหมดของหน่วยงาน  

  4. ศึกษา วิเคราะห์และก าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาระบบ บริหารจัดการ  server ของ      
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
    2.2 ด้านการวางแผน 

  วางแผนการด าเนินงาน/โครงการ พัฒนาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    2.3 ด้านการประสานงาน 

  ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ในการด าเนินงานพัฒนาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
ของหน่วยงาน 
    2.4 ด้านการบริการ 

  ให้ข้อมูล ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและบุคคลภายนอก 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
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    3.2 สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
          3.2.1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
            1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับทฤษฎีโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
            2) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการค 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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     799 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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 
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    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 
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ต าแหน่ง       นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ     เลขท่ีต าแหน่ง     800 

สังกัด           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     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 



-73- 
 

 

    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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


