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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานทางการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและพัฒนาหลักสูตร
ของวิชาการตางๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา การวางมาตรฐานสถานศึกษา           
การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาและสงเสริมการวิจัย การศึกษา การวางโครงการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ  
ชื่อสายงาน การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) รวมกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี 
(3) ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษาและทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัย และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

(6) รวมวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  

(7) ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามตามระเบียบท่ี
กําหนดไว  

(8) ประสานและรวมดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน หรือ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

(9) ประสาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนา
การ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

(10) ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กในทองถ่ินมีการ
เติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 
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(11) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 

(12) ประสานการจัดประชุมทางวิชาการ การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการนํานวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอนใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็กนักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(13) ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน

การศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2. ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(17) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(19) ติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีจะเปน

ประโยชนแกนักเรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของพ้ืนท่ี 
 
4. ดานบริการ   
(20) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับ

เบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน 

(21) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) ควบคุม ติดตามและกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวม
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) ควบคุม ติดตามและดูแลการศึกษา วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือ
การเรียนการสอน ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการ
เรียนการสอน ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

(5) วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของ
สถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  

(6) ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เปนไปตามตามระเบียบท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน หรือ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

(8) วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา
ท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(9) วางแผน ควบคุม และดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กในทองถ่ินมีการ
เติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(10) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 
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(11) วางแผนการดําเนินงานประจําปของสวนการศึกษา รวมถึงรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารตางๆ
ของงานดานการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว และประสบผลสําเร็จใน
ทุกงาน  

(12) จัดประชุมทางวิชาการ ฝกอบรมเพ่ือประสิทธิภาพ หรือนํานวัตกรรมทางการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอนใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพค รู 
บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็กนักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(13) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(14) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการศึกษา 

(15) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(19) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานการศึกษาของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและ
นโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(22) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบ ใน

ระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(23) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา     

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 
6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



200
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา 
และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการบริหารโครงการเกี่ยวกับการศึกษา การ
สนับสนุนกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูใน
พ้ืนท่ี 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน 
ตํารา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา 
ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด  

(6) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลกการดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน คาตอบแทน หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและ
ความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

(7) วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา
ท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) กําหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กใน
ทองถ่ินมีการเติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(9) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 
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(10) วางแผนการดําเนินงานประจําปของสวนการศึกษา รวมถึงรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารตางๆ
ของงานดานการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว และประสบผลสําเร็จใน
ทุกงาน  

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดประชุมทางวิชาการ ฝกอบรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพ หรือนํานวัตกรรมทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอน
ใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็ก
นักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(12) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(13) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการศึกษา 

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(15) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(16) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(17) การศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(20) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานการศึกษาของหนวยงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(23) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบ ใน

ระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(24) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดบัตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานดานการจัดการงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ

ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ใหคําปรึกษาและกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4)  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําตัวชี้วัด นโยบาย 
แผน มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา 
ระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเพ่ือให
การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ 
(6) กํากับ ดูแล เรงรัดกําหนดแนวทาง ใหขอเสนอและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การ

พัฒนา การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา 
(7) กํากับดูแล และวางนโยบายเร่ืองการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 

เชน งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให
เด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) กําหนดกลยุทธ แนวทางการวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็ก
ในทองถ่ินมีการเติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(9) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(10) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(13) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานการศึกษาในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือ
ไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(17) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลงาน

การศึกษาแกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
การศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(20) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 20�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
  




