
JOB DESCRIPTIONS 
 
ชื่อต ำแหน่ง: เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนโครงกำร (Project Coordinator)   

ส ำนัก:     ส ำนักนวตักรรมเพือ่ควำมยุติธรรม                             ระดับชั้นงำน: 12 
 

ภำรกิจหลักของต ำแหน่งงำน: ดแูล ประสานงาน บริหารจดัการ และขบัเคลื่อนโครงการภายใตก้ลุม่งานการพฒันาโมเดลตน้แบบ
นวตักรรมเพื่อความยตุิธรรม ใหม้ีความยงัยื่น และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์ร  
สำยกำรบังคับบัญชำ: 
 

ผู้บังคับบัญชำ: Project Manager 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ: - 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ:  
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก: 
- ขบัเคลื่อนโครงการภายใตก้ลุม่งานการพฒันาโมเดลตน้แบบนวตักรรมของส านกันวตักรรมเพื่อความยตุิธรรม เช่น การรว่ม

วางยุทธศาสตรก์ารท างาน แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การบริหารจดัการ ประสานงาน และติดตามความกา้วหนา้โครงการ 
รว่มกบัเครือข่าย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนดไว ้

- คน้ควา้ ศึกษา รวบรวมขอ้มลู และน าเสนอโครงการพฒันานวตักรรมความยตุิธรรมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตน้แบบ
นวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมอย่างยั่งยืน โดยเนน้การบรูรณาการองคค์วามรูแ้ละหลกัการคิดขา้มศาสตร ์เพื่อเนน้การ
แกปั้ญหาตามหลกัการยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง เพื่อสง่เสริมใหเ้กิดการบริการดา้นความยตุิธรรมที่ตอบโจทยป์ระชาชน
จรงิ (people-centered justice services)  

- ศึกษา วิเคราะห ์และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในดา้นต่างๆ รวมตลอดถึง Social Impact เพื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่
จะไดร้บั จากโครงการพฒันานวตักรรมความยตุิธรรม 

- พฒันา และสรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธก์บั Professional Outsouces ในดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานนวตักรรมเพื่อความ
ยตุิธรรม อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งความรว่มมือกนัในการพฒันาโครงการตา่งๆ  

- จดัท ารายงานสรุปความกา้วหนา้ของโครงการความรว่มมือกบั Professional Outsources ต่างๆ เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารโดย
ภาพรวม 

- ประสานงาน ติดตามความเคลือ่นไหวของขอ้มลูขา่วสาร และผลงานเชิงนวตักรรมความยตุิธรรมใหม่ๆ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูวาง
แนวทาง และสนบัสนนุการจดัท าโครงการ 

- จัดเตรียม และจัดส่งขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันานวตักรรมความยตุิธรรมใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพฒันา และจัดท า
ขอ้มลู เพื่อน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ  

- ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อจัดเตรียมขอ้มูล เอกสาร ตลอดจนประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกในการจดัท าโครงการพฒันานวตักรรมความยตุิธรรม 

- สนบัสนนุงานอื่น ๆ ภายในส านกัตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองคก์ร: 
- ติดตอ่ ประสานงานกบับคุคล หรอื หนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุ

ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้  

- ใหค้  าปรกึษา แนะน า ชีแ้จง และใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบังานในความรบัผิดชอบกบับคุคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อมุง่สรา้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั       



JOB DESCRIPTIONS 
- พฒันาการกระบวนการท างานใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ มีประสทิธิภาพ และไดต้ามมาตรฐาน เพื่อมุง่ใหก้ารปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั

มอบหมายเกิดประโยชนส์งูสดุ         

- พัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถของตนเอง ใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งตามความคาดหวงัขององคก์รที่มีต่อ
ต าแหนง่งานนัน้ๆ            

- สนบัสนนุ และสง่เสรมิการน าทกัษะความช านาญดา้นการจดัการสมยัใหมม่าใชใ้นงาน เพื่อมุ่งน าองคก์รไปสูม่าตรฐานการ
ปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ และยั่งยืน         

- ยอมรบั และร่วมมือกับผูอ้ื่นในองคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตาม
แผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้          

- ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหแ้ลว้เสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว้
       

 คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งงำน: 
- การศกึษา: ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท สาขา : นิติศาสตร ์รฐัศาสตร ์บรหิาร การจดัการ หรอื สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
- ประสบการณ:์  มากกวา่ 3  ปี ดา้นการประสานงานและ/หรือเป็นท่ีปรกึษาเพื่อผลกัดนัโครงการ ในหวัขอ้เชิงนวตักรรม หรือ

งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในหลากหลายสาขาเพื่อติดตามและขบัเคลือ่นงาน 
- มีความคิดริเริ่มใหม่และพฒันาต่อยอดโครงการบนหลกัการท างานโดยเนน้การมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่น (collaborative 

mindset) ภายใตว้ิสยัทศันท์ี่องคก์รก าหนด 
- มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ทัง้ ฟัง พดู อา่น เขียน 
- มีความสามารถในการใช ้Microsoft Office / โปรแกรมการน าเสนองานตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
- สามารถท างานภายใตค้วามกดดนั และมีการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี  

แนวทำงกำรวัดผล 
- ความส าเรจ็ของโครงการ ตามแผนงานท่ีก าหนด 
- ความส าเรจ็ของโครงการ ตามเปา้หมายที่ก าหนด  
- จ านวนเครอืขา่ย Professional Outsources 
- การบรหิารงบประมาณโครงการ 

Notes: (1 )  This job description is not incorporated in the employment contract .It is intended as a guide and should not 
be viewed as an inflexible specification as it may be varied from time to time in the light of strategic developments and 
following discussion with the post holder . 
            (2) Organizational Core Values include: 
                 Integrity: We act with integrity. 
                 Respect: We respect difference with an open mind. 
                Collaboration: We believe in collaboration as a vehicle for the innovation that works. 
                Inclusiveness: We respect diversity and strive to amplify the voices and perspectives of the under- represented. 
             Be passionate and Determined: Our passion drives and sustains our action and commitment to 
                make the world better. 

ปรับปรุงล่ำสุดวนัที:่ มกราคม 2565 

 


