
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                                นักวิชาการศึกษา

ลักษณงานโดยทั่วไป
              ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานทางการ

ศึกษา   การวิเคราะห การวิจัย เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสราง
และพัฒนาหลกัสูตรของวิชาการตาง ๆ การพฒันาตํ าราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัด
บริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการ ส ํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจาก
การดํ าเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากํ าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
                        ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตํ าแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
                     ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                      เปนเจาหนาท่ีช้ันตน ท ําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งไดแกการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการกํ าลังคน หลัก
สูตร แบบเรียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความตองการดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนํ าแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพรการ
ศึกษา เชน ออกรายการทางวิทย ุโทรทัศน การเขียนบทความ จัดทํ าวารสารหรือเอกสารตาง ๆ  เปนตน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                      ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี ้ทางบริหาร กฎหมาย  เศรษฐศาสตร  การศึกษา พาณิชย
ศาสตร  คณิตศาสตร สถิต ิ สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร     จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษร
ศาสตร ศิลปศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง น้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
                       1. มีความรูในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
                       2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาต ําบลและองคการบริหารสวน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
                       3. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
                       4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติในหนาที่
                       5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูงหรือใน

ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 
รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา ทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานที่ยาก โดยไมจํ า
เปนตองมีผูก ํากับ ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                      ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา วิเคราะหเร่ืองการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตรแบบเรียน เทียบความรู จัดพิพิธภัณฑการ
ศึกษา บริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหค ําแนะนํ าปรึกษานักเรียนและประชาชนทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ ส ํารวจรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทํ าหลักสูตรทดลองใชหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ส ํารวจ วิเคราะหแบบเรียน การ
ใชแบบเรียน ตลอดจนการจัดใหมีการพัฒนาและเรียบเรียงแบบเรียน จัดทํ ามาตรฐานสถานศึกษา ติดตอขอความ
ชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห การจัดท ําพิพิธภัณฑทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย ท ํา
ความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และสงเสริมการวิจัยการศึกษา ส ํารวจ เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน ใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ าปรับปรุง แกไข ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3  หรือท่ี
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงตามขอ 2
      2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบริหาร กฎหมาย  เศรษฐศาสตร  การศึกษา พาณิชยศาสตร
คณิตศาสตร สถิต ิสังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร   
ศิลปศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี ก.พ.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
                     นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 3 แลวจะตอง
                       1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
                       2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
                        ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู
ชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานวิชาการศึกษา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวน
พอสมควรหรือปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                         ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
เชน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส ํารวจและรวบรวมขอมูลใหคํ าปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ
วิเคราะหวิจัยพัฒนาหนังสือและแบบเรียน จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํ ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการจัด
บริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย ท ําความเห็นสรุปรายรายงานและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา วางโครงการส ํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และสถิติทางการศึกษาเปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

          ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
                       2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการ
4 ขอ 2



ความรูความสามารถที่ตองการ
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 4 แลวจะตอง
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
          2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
          3. มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
          4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
          5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตับังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติ
งานวิชาการศึกษา ในลักษณะผูช ํานาญการหรือผูมีความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ตองใชความช ํานาญ โดยปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน เชน

ศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและพัฒนาหลัก
สูตรของวิชาการตาง ๆ การพฒันาตํ าราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการสงเสริม
การศึกษาโยใหเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การ
วางโครงการ ส ํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจากการดํ าเนินการ
ทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาก ําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา เปนตน
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

          ในฐานะที่ปรึกษาทางการศึกษา ท ําหนาที่ใหค ําปรึกษา วินิจฉัยปญหาที่ส ําคัญทางการศึกษา เชน
เสนอความเห็นในการก ําหนดนโยบายและการดํ าเนินการตามนโยบายและการตามนโยบายเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เสนอแนะและวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงระดับ 5 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

          2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมตํ ่ากวาระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญใน

หนาที่เปนพิเศษ โดยมีผลงานทางวิชาการศึกษาอันมีคุณคาเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ และส ําหรับท่ี
ปรึกษา จะตองมีความรูสูงเปนพิเศษทางวิชาการศึกษา และมีความสามารถในการใหค ําปรึกษาแนะนํ าในดานวิชา
การศึกษาแกสวนราชการที่สังกัด
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมาก หรือปฏิบัติงานดานการศึกษา ทั้งในดานการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในลักษณะผูชํ านาญการพิเศษ หรือผูมีความสามารถ
และความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาที่ตองใชความช ํานาญพิเศษ โดยปฏิบัติหนาท่ีดานใดดานหน่ึงหรือหลาย

ดาน เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเปนเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและ
พัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพฒันาตํ าราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัด
บริการสงเสริมการศึกษาโยใหเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการ ส ํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจาก
การดํ าเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาก ําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง
ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

          ในฐานะที่ปรึกษาทางการศึกษา ท ําหนาที่ใหค ําปรึกษา วินิจฉัยปญหาที่ส ําคัญทางการศึกษา เชน
เสนอความเห็นในการก ําหนดนโยบายและการดํ าเนินการตามนโยบายและการตามนโยบายเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เสนอแนะและวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และได

ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชาการ
ศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

          2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2  และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญใน

หนาที่เปนพิเศษ โดยมีผลงานทางวิชาการศึกษาอันมีคุณคาเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ และส ําหรับท่ี
ปรึกษา จะตองมีความรูสูงเปนพิเศษทางวิชาการศึกษา และมีความสามารถในการใหค ําปรึกษาแนะนํ าในดานวิชา
การศึกษาแกสวนราชการที่สังกัด
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