
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 
        ตําแหนง นักวชิาการศึกษา   
        ตําแหนงเลขท่ี 49-3-08-3803-001  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title)  
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน    นักวิชาการศึกษา  
ชื่อตําแหนงในสายงาน     วิชาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ      วิชาการ  ระดับชํานาญการ 
ชื่อหนวยงาน (สานัก/กอง)    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน    งานบริหารการศึกษา 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเภท/ระดับ      อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน 
 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานดานการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตอง

ตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญสูงในงาน ดานการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 
สวนท่ี 3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ก. ดานปฏิบัติการ 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานดาน

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย และท่ีเก่ียวของ  

 

2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน 

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การ

ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา  

3 ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง การยุบรวม

สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

4 กําหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

 



5 วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเง่ือนไข เพ่ือใหได

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาในสังกัด  

 

 
 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
6 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้ง 

หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

7 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

 

8 ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ  

 

9 ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการดาน

การศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา  

 

10 ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครู

หรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามตามระเบียบท่ีกําหนดไว  

 

11 ควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน 

หรือเครื่องราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

 

12 วางแผนและจดัสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหาร

กลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ี

ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

13 วางแผน ควบคุม และดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กในทองถ่ินมี

การเติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย  

 

14 จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ

รักษาไวซ่ึงมรดกล้ําคาของทองถ่ิน  

 

15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

งานการศึกษา เพ่ือนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 

 



ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
 

2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
 
 
ง.ดานการบริการ 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1  จัดทําขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ 

ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและวิชาชีพแกบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานมีขอมูลและความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน

ประกอบการตัดสินใจ  

 
 

2 สงเสริมการผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ รวมท้ังจัดการอบรมเผยแพรความรู เพ่ือสงเสริมการใหบริการ

ความรูแกประชาชนไดอยางท่ัวถึงและสะดวกมากข้ึน  

 

3 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการ สงเสริม

การศึกษา เชน จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา แหลงเรียนรู เพ่ือใหการบริการความรูและ

บริการทางดานการศึกษาและวิชาชีพ  

 

4 ดูแลการเผยแพรการศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เชน การจัด

รายการวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารตางๆ เผยแพร

ทางสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมให

ความรูทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอยางท่ัวถึงและทันสมัยอยูเสมอ  

 

5 จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและ

สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

 
สวนท่ี  4  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.อบต.จังหวัดระยองกําหนด 
 
สวนท่ี  5  ความรู ความสามารถ 
 
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย  
  1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 2  
  1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 2  



  1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ  
        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      ระดับ 2  
  1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู      ระดับ 2  
  1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร      ระดับ 2  
  1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 2  
  1.7 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน       ระดับ 2  
  1.8 ความรูเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร  ระดับ 2  
  1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ       ระดับ 3 
  
 
 
 
 
 2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย  
  2.1 ทักษะการบริหารขอมูล       ระดับ 2  
  2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  
  2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 2  
  2.4 ทักษะการบริหารโครงการ       ระดับ 2  
  2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู    ระดับ 2  
  2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 2  
  2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 2  
 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ 2  
   3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม    ระดับ 2  
   3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน     ระดับ 2  
   3.1.4 การบริการเปนเลิศ      ระดับ 2  
   3.1.5 การทํางานเปนทีม      ระดับ 2  
  3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
   3.2.1 การคิดวิเคราะห       ระดับ 2  
   3.2.2 การสั่งสมความรูและความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 2  
   3.2.3 การใหความรูและสรางสัมพันธ     ระดับ 2  
   3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน   ระดับ 2  
   3.2.5 ศิลปะการโนมนาวจูงใจ      ระดับ 2  
 
 
 
 
 
 


