มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักวิชาการศึกษา

ลักษณงานโดยทั่วไป
ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานทางการ
ศึกษา การวิเคราะห การวิจยั เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสราง
และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัด
บริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจาก
การดําเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการศึกษา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาทีช่ น้ั ตน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งไดแกการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคน หลัก
สูตร แบบเรียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความตองการดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนําแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพรการ
ศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสารหรือเอกสารตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรบั ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา พาณิชย
ศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษร
ศาสตร ศิลปศาสตร หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการศึกษา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูงหรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา ทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานที่ยาก โดยไมจาํ
เปนตองมีผูกากั
ํ บ ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา วิเคราะหเรือ่ งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตรแบบเรียน เทียบความรู จัดพิพิธภัณฑการ
ศึกษา บริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษานักเรียนและประชาชนทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ สํารวจรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําหลักสูตรทดลองใชหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ สํารวจ วิเคราะหแบบเรียน การ
ใชแบบเรียน ตลอดจนการจัดใหมกี ารพัฒนาและเรียบเรียงแบบเรียน จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ติดตอขอความ
ชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห การจัดทําพิพิธภัณฑทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจยั ทํา
ความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และสงเสริมการวิจัยการศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน ใหคาํ
ปรึกษาแนะนําปรับปรุง แกไข ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ 2
2. ไดรบั ปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา พาณิชยศาสตร
คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร
ศิลปศาสตร หรือทางอืน่ ที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการศึกษา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู
ชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานวิชาการศึกษา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวน
พอสมควรหรือปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
เชน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํารวจและรวบรวมขอมูลใหคําปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ศึกษาวิเคราะห วิจยั พัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ
วิเคราะหวิจัยพัฒนาหนังสือและแบบเรียน จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการจัด
บริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจยั ทําความเห็นสรุปรายรายงานและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล
และสถิติทางการศึกษาเปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ
4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตับังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั ิ
งานวิชาการศึกษา ในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ตองใชความชํานาญ โดยปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน เชน
ศึกษา วิเคราะห วิจยั เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและพัฒนาหลัก
สูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการสงเสริม
การศึกษาโยใหเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การ
วางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจากการดําเนินการ
ทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา เปนตน
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะที่ปรึกษาทางการศึกษา ทําหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษา วินิจฉัยปญหาที่สาคั
ํ ญทางการศึกษา เชน
เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายและการตามนโยบายเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เสนอแนะและวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํารง
ตําแหนงระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
ํ่ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญใน
หนาที่เปนพิเศษ โดยมีผลงานทางวิชาการศึกษาอันมีคุณคาเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ และสําหรับที่
ปรึกษา จะตองมีความรูสูงเปนพิเศษทางวิชาการศึกษา และมีความสามารถในการใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในดานวิชา
การศึกษาแกสวนราชการที่สังกัด
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
และปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานดานการศึกษา ทั้งในดานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในลักษณะผูชานาญการพิ
ํ
เศษ หรือผูม คี วามสามารถ
และความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาที่ตองใชความชํานาญพิเศษ โดยปฏิบัติหนาทีด่ า นใดดานหนึง่ หรือหลาย
ดาน เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและ
พัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัด
บริการสงเสริมการศึกษาโยใหเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจาก
การดําเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง
ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะที่ปรึกษาทางการศึกษา ทําหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษา วินิจฉัยปญหาที่สาคั
ํ ญทางการศึกษา เชน
เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายและการตามนโยบายเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เสนอแนะและวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และได
ดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชาการ
ศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญใน
หนาที่เปนพิเศษ โดยมีผลงานทางวิชาการศึกษาอันมีคุณคาเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ และสําหรับที่
ปรึกษา จะตองมีความรูสูงเปนพิเศษทางวิชาการศึกษา และมีความสามารถในการใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในดานวิชา
การศึกษาแกสวนราชการที่สังกัด

