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มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                           นักบริหารการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา   ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทางราชการ     ปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา   การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา    การบริการและสง
เสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา     การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา    การวางแผนการ
ศึกษา   การวิจัยทางการศึกษา   การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา   เปนตน   และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ี คือ
1. นักบริหารงานการศึกษา 6 ระดับ 6
2. นักบริหารงานการศึกษา 7  ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะหัวหนาสวนการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงเทียบระดับ

กอง รับผดชอบงานทางการศึกษาทองถิ่น   งานสังคมสงเคราะห   งานสันทนาการ   งานการศาสนา    งานขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม   โดยควบคุมหรือชวยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่   ผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กํ าหนดจุดมุงหมายการทํ างาน  ติดตอประสานงาน  การพิจารณาวางแผนอัตรกํ าลังเจาหนาที่และงบ

ประมาณดานการศึกษา  การวางแผนงาน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมงาน  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษา  แนะนํ า
ติดตามผลประเมินผล   และแกไขปญหาตาง ในการปฏิบัติงานของฝายการศึกษาทองถิ่น

ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานศึกษาทองถิ่น  งานสังคมสงเคราะห  งานสันทนาการ
การพลศึกษา  ลูกเสือ  และยุวกาชาด   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน งานวางแผนการศึกษา  รวบ
รวมสถิติขอมูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพรการศึกษา  งานปรับปรุง
โรงเรียน งานขยายการศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร งานบริหารงานบุคคล   การจัดท ํางบประมาณ
และดํ าเนินการตามงบประมาณ  งานสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม   งานกีฬาประชาชน   งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น    รวมถงึการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย   ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา   การประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางการศึกษา  หรือทางอ่ืน ที่ ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ

สมบติัเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได และ
2. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทา  โดยตองปฏิบัติงานทางดานการศึกษามาแลวไม

นอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
                    1. มีความรูในวิชาการบริหารการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
                    2. มีความรู ความเขาใจในกฏหมายสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
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3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
6. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล

7. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกจิ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย

8. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
9. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  การสหกรณ  งานเยาวชน  การพฒันา

ประชาธิปไตยในโรงเรียนและแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
                      ปฏิบัติงานที่หัวหนาหนวยงานในฐานะผูอํ านวยการกองการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานสูงมาก
รับผิดชอบงานทางการศึกษาทองถิ่น  งานสังคมสงเคราะห   งานสันทนาการ  งานการศาสนา งานขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม    โดยควบคุมหรือชวยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง   และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การกํ าหนดจุดมุงหมายการทํ างาน  การพิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที ่และงบประมาณของกองการ

ศึกษา  ติดตอประสานงาน  การวางแผนงาน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ติดตามผล ประเมินผล และแกไขปญหาตางๆในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาทองถิ่น

ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานศึกษาทองถิ่น งานสังคมสงเคราะห งานสันทนาการ การพลศึกษาลูกเลือ
และยุวกาชาด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การวางแผน การศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการ
ศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพรการศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยายการ
ศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตรงานบริหารงานบุคคล การจัดท ํางบประมาณและด ําเนินการตามงบ
ประมาณสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งานเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินรวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฏหมาย ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา การประสานงาน
กับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                       มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารการศึกษา  6    และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ  6
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2  ป     โดยจะตองปฏิบัติราชการในต ําแหนงนักบริหารการศึกษา      หรือได
ปฏิบัติงานในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถ่ินในระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี ก.อบต. กํ าหนดมา
แลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารการศึกษา 6 มาแลว จะตอง

                     1. มีความรูความเขาใจนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะทางการศึกษาและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกจิ     สังคม
และการศึกษาทั่วไป
                     2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
                     3. มีความรูความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา
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