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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการวิเคราะห
วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตําราเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา การจัดการความรู การจัดและควบคุมพิพธิ ภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิตทิ างการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการศึกษา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ
การศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่ ไดแก การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการ
ทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในงานการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตั งิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู จัดการพิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริม
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษา การสํารวจ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
หลักสูตรใหทนั สมัยอยูเสมอ การสํารวจวิเคราะหตําราเรียน การใชตําราเรียน ตลอดจนการจัดใหมีการพัฒนา
และเรียบเรียงตําราเรียน การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง
การศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดประชุมอบรมและ
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการศึกษาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่ บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตั ิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน การสํารวจและรวบรวมขอมูลดานการศึกษาและกิจการนักศึกษา การใหแนะนํา คําปรึกษาและอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของวิชาตางๆ ในความรับผิดชอบ และการ
พัฒนาหนังสือตําราเรียน การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศึกษา คนควา
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการศึกษา เผยแพรผลงานทางดานการศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการตางๆ วิเคราะห วิจยั และพัฒนาหนังสือตําราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมการ
วิจัยการศึกษา วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิตทิ างการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการศึกษา 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการศึกษาที่มขี อบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่ นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานการศึกษา ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ศึกษา คนควา
หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการศึกษา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักวิชาการศึกษา 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษาสูง
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
เพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานการศึกษา ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธกี ารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการศึกษา เปนตน
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการ
ศึกษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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นักวิชาการศึกษา 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษาโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการศึกษา ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการศึกษา ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิ างดานการศึกษา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทีม่ ีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการศึกษา และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการศึกษา
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการศึกษา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการศึกษา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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