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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการวิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตาํราเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา การจัดการความรู การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศกึษา การบรกิารและสงเสรมิการศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยทีางการศึกษา การจัดเก็บและวเิคราะหขอมูลสถิตทิางการศึกษา การวางแผนการศึกษา  
การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศกึษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 

นักวิชาการศกึษา 3 ระดับ 3
นักวิชาการศกึษา 4 ระดับ 4
นักวิชาการศกึษา 5 ระดับ 5
นักวิชาการศกึษา 6 ระดับ 6
นักวิชาการศกึษา 7 ระดับ 7
นักวิชาการศกึษา 8 ระดับ 8
นักวิชาการศกึษา 9 ระดับ 9
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานการศึกษา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลกัสูตร แบบเรยีน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวชิาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ
การศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่ไดแก การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศกึษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการ
ทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย 
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความรูความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 

 
 

                                                         ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากบั
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
เชน ศึกษาวิเคราะหหลักสตูร แบบเรยีน การเทียบความรู จัดการพิพิธภัณฑการศึกษา การบรกิารและสงเสริม
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกบัการศึกษา การสํารวจ รวบรวม
และวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษา ศกึษาวิเคราะหและจัดทําหลกัสูตร ทดลองใชหลักสตูร ตลอดจนปรับปรุง
หลักสูตรใหทนัสมัยอยูเสมอ การสํารวจวิเคราะหตําราเรียน การใชตําราเรียน ตลอดจนการจัดใหมีการพัฒนา
และเรียบเรียงตําราเรียน การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง
การศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดประชุมอบรมและ
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนกัศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ  
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการศึกษา 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน การสํารวจและรวบรวมขอมูลดานการศึกษาและกจิการนักศึกษา การใหแนะนํา คําปรึกษาและอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนกัศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของวิชาตางๆ ในความรบัผิดชอบ และการ
พัฒนาหนังสือตําราเรียน การจัดพิพิธภัณฑทางการศกึษา การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  การสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถติิทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศึกษา คนควา 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการศึกษา เผยแพรผลงานทางดานการศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานการศึกษา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการศึกษา 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
          
 
 
                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 6  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการตางๆ วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหนังสือตําราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา 
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนจัดบริการสงเสรมิการศึกษาโดยใชเทคโนโลยทีางการศึกษา สงเสริมการ
วิจัยการศึกษา วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิตทิางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ศึกษา คนควา  วเิคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่     
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน 
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
การศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการศึกษา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
       
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค       
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศกึษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ   
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการศึกษา ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนนิการเกี่ยวกับงานการศึกษา ศกึษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการศึกษา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
การศึกษา หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน  หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
                                                                                              

  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการศึกษา ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษาสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการศึกษาใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานการศึกษา ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ศึกษา คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการศึกษา เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการ
ศึกษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 
 



       49-8  
 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         มีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
                                                                                                    

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     49-9 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย      
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
      ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษาโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการศึกษา ปฏบิัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานการศึกษา ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการศึกษา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการศึกษา 
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวจัิยทางดานการศึกษา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการศึกษา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผลและแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4หรือนักวชิาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
การศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
                                                                                                  
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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