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      แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
      องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแมน่า 
 อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

     ประจ าปีงบประมาณ  2564 
นางสาววิภาวี  วงค์แก้ว 

   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 ต าแหน่งเลขท่ี 39-3-01-3803-001 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการศึกษา 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ช านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หัวหน้าส านักปลัด 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเบ้ืองต้นเพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรแบบเรียนต าราส่ือการเรียนการสอนส่ือการศึกษาการผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดต้ัง หรือ
ยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดเพื่อให้ได้
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 

6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสารด้านการศึกษาและทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษา 

9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอ
ประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

11 ประสานส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณสนับสนุน
โรงเรียนเช่นงานอาหารกลางวันอาหารเสริมนมคอมพิวเตอร์กิจกรรมสันทนาการฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ใน
พื้นท่ีได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุ ด 

12 ประสานตรวจสอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อดูแลให้ เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตท่ีถูกต้อง
และมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

13 จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษาการสร้างอาชีพกีฬาศาสนาวัฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ความสามัคคีและรักษาไว้ ซึ่งมรดกล้ าค่าของท้องถิ่น 

14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานการศึกษา 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพือ่ให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ง.ด้านการบริการ 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษาเช่นจัดนิทรรศการกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้
เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2 ผลิตคู่มือแนวทางการอบรมเอกสารทางวิ ชาการรวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนนิสิต 
นักศึกษาและชุมชนประชาชนท่ัวไป 

3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิ ชาการนานาชาติจัดประชุ มอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือก
อาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ัวไป 

4 เผยแพร่การศึกษาเช่นจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เขียนบทความจัดท าวารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

5 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
2 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
7. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 2 
8. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 2 
9. ความรู้เรื่องส่ือสาธารณะ 3 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
3. ทักษะการประสานงาน 2 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 
5. ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 

 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การคิดวิเคราะห์     ระดับ 2 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์   ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ    ระดับ 2 

 

ส่วนที่ 5 คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 
วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  
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  ส่วนที่  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้
ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลด
เป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรอืด ารง
ต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชา
การศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
 
ระดับช านาญการพิเศษ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยดารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด ารงต าแหน่ง
อย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
 
ระดับเช่ียวชาญ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานด้านวิชา
การศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชา
การศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
 
 
 
ส่วนที่  7 ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ  
นักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 
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ส่วนที่  8  การลงนาม 
 

ลงช่ือ     ผู้จัดท ำ   ลงช่ือ    ผู้ตรวจสอบ                  
         (นำงสำวน  ำทิพย์  ไกรเมฆ)           (นำงสำวปณิสำ  ทองแผ่น) 

                       นักทรัพยำกรบุคคล                หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ    ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
           (นำงสำวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์)            (นำงสำวิภำวี  วงค์แก้ว)                
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            นักวิชำกำรศึกษำ 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
(นำงปรำณี  อินทร์โฉม) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 


