
3-1-013 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิชาการคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําส่ังระบบ ชุดคําส่ังประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือ
อธิบายการใชคําส่ังตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใชเคร่ืองมือชุดคําส่ังส่ือสาร การจัดและบริหาร
ระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 

   ก.พ.กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 

 



3-1-013-1 
 

ตําแหน่งประเภท วชิาการ 
 
ชื�อสายงาน วชิาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื�อตําแหน่งในสายงาน นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระดับตําแหน่ง  ปฏิบติัการ 
 
หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัต้น ที"ตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทาํงาน ปฏิบติังานเกี"ยวกบั วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบ และ
ปฏิบติังานอื"นตามที"ไดรั้บมอบหมาย   

โดยมีลกัษณะงานที"ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี3                 
 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

  (1) ติดตั3 งเครื" องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั"งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั"ง
สําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที"เกี"ยวขอ้ง เพื"ออาํนวยการให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในความรับผิดชอบดาํเนินไปได้อย่างราบรื" นและสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไ้ขแฟ้มขอ้มูล เพื"อใหข้อ้มูลที"ไดถู้กตอ้งแม่นยาํมาก
ที"สุด 
  (3) ทดสอบคุณสมบติัด้านเทคนิคของระบบ เพื"อให้ระบบมีคุณสมบติัที"ถูกตอ้ง 
ตรงตามความตอ้งการและสภาพการใชง้านของหน่วยงานอยูเ่สมอ 
  (4) เขียนชุดคาํสั"งตามข้อกาํหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที"ได้
วางแผนไวแ้ลว้ เพื"อสนบัสนุนการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื"น 
  (5) เขียนชุดคาํสั"ง ทดสอบความถูกต้องของคาํสั"ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาํสั"ง 
เพื"อใหร้ะบบปฏิบติัการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและมีประสิทธิภาพมากที"สุด 



  (6) ช่วยรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบขอ้มูลของหน่วยงานที"ไม่ซับซ้อน เพื"อพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการของหน่วยงานมากที"สุด 
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบงานประยุกต ์
เพื"อใหไ้ดร้ะบบงานประยกุตที์"ตรงตามคุณลกัษณะและความตอ้งการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมขอ้มูลประกอบการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของเครื"องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกตแ์ละระบบสารสนเทศ การจดัการระบบการทาํงาน
เครื"อง การติดตั3งระบบเครื"อง เพื"อให้ไดอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ที"เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั3งหน่วยงาน 
และตรงตามความตอ้งการ ลกัษณะการใชง้านของหน่วยงาน 
 
 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทาํงานที"รับผิดชอบร่วมดาํเนินการวางแผนการทาํงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื"อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิF ที"กาํหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  

  (1)  ประสานงานทาํงานร่วมกันทั3งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพื"อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิF ตามที"กาํหนดไว ้

        (2) ชี3 แจงและให้รายละเอียดเกี"ยวกบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที"เกี"ยวขอ้ง เพื"อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการดาํเนินงานตามที"ไดรั้บมอบหมาย 

 
 4. ด้านการบริการ  

  (1)  ช่วยจดัทาํคู่มือระบบและคู่มือผูใ้ช ้เพื"ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้ห้สามารถ
ใชง้านคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง 

  (2)  ดาํเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนบัสนุนการใช้ระบบงานที"พฒันา 
แก่เจา้หนา้ที"ผูใ้ชง้าน หรือเจา้หนา้ที"ระดบัรองลงมา 

  (3)  ปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ช้ในการนาํระบบไปใช้ในการปฏิบติังาน เพื"อช่วยเหลือ
ผูใ้ชห้ากมีปัญหาหรือขอ้สงสัยในการใชง้านเครื"องคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหนึ"งดงัต่อไปนี3  
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื"นที" เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวชิาหนึ"ง ทางคอมพิวเตอร์ 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื"นที" เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวชิาหนึ"ง ทางคอมพิวเตอร์ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื"นที" เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวชิาหนึ"ง ทางคอมพิวเตอร์ 
 4. ไดรั้บปริญญาอยา่งอื"นที" ก.พ. กาํหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี3ได ้  
 

ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

 1. ความรู้ความสามารถที"จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที"ในตาํแหน่ง  
 2 ทกัษะที"จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 3. สมรรถนะที"จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
 
 

ก.พ. กาํหนดวนัที" 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 
ระดับ  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการวิชาการ
คอมพิวเตอรปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาท่ียาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
1.   ดานการปฏิบตัิการ  

  (1) ศึกษาวิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การ
ติดตั้งระบบเคร่ือง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรง
ตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 
  (2) กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมี
คุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงานอยูเสมอ 
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  (3) เขียนชุดคําส่ังตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลท่ียาก
และซับซอนท่ีไดวางแผนไวแลว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไป
ไดอยางราบร่ืน 
  (4) ศึกษาวิเคราะห และกําหนดความตองการของหนวยงาน  เพื่อออกแบบ
ระบบงาน ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูล เพื่อ
สนองตอความตองการของผูใชในหนวยงาน 

  (5) รวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมพัฒนานโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 
  (6) ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

  (7) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย 
ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดต้ังระบบเคร่ือง 
เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ 
ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 
 

2.  ดานการวางแผน  

 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดบัสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไป
ตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานการประสานงาน 

 (1)   ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
กําหนดไว 

 (2)  ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานการบริการ  

 (1) อํานวยการจัดทําส่ือในการใหบริการเผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แกหนวยงานตางๆ และประชาชนผูสนใจ เพื่อใหมีการทราบถึงขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปนประโยชน 

 (2) กําหนดแผนการดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใช
ระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 

กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับปฏิบัติการ   ขอ 2 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท  และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ท่ีเทียบ
ไดไมต่ํากวาปริญญาเอก   หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดโดยจะตองปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ี
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม
นอยกวา 1 ป     
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  3. 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 

 



3-1-013-3 
 

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
ระดับ  ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานท่ีตอง

ตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

 1.   ดานการปฏิบตัิการ  

  (1) ศึกษาวิ เคราะห   ให คําปรึกษาหรือขอ เสนอแนะในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมพัฒนางานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 
  (2) ชวยกํากับ  ติดตามการดําเนินงาน  หรือพิจารณาเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกบั
การพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อใหงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานทันสมัยและตอบสนอง
การปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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  (3) จัดทําประเด็นขอเสนอ  สรุปรายงานในการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ชุดตางๆ  เพื่อกําหนดแนวทาง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดาน ระบบระบบคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ 
  (4) จัดทําและพัฒนาระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ ระบบการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล ระบบฐานขอมูล และระบบคลังขอมูลท่ีมีขอบขายกวาง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศท่ีมีความซับซอนในหนวยงาน 

  (5) กํากับ บริหาร การพัฒนาระบบงานตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนด/สัญญา 

  (6) พิจารณาวิ ธีการหลักเกณฑการกํ าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเค ร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศการจัดการระบบ
การทํางานเคร่ือง การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ัง
หนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 
  
 2.  ดานการวางแผน  

  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 3.  ดานการประสานงาน 

   (1)   ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหนวยงานอ่ืนในระดับกองหรือสํานักเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (2)   ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางเพื่อเปน
ประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 4.  ดานการบริการ  

  (1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  
เพื่อใหการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือ
เปนท่ีปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  (3) พิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใช
ระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด โดยจะตอง
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. สมรรถนะท่ีจาํเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 



3-1-013-4 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 
ระดับ  เช่ียวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน   โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานให คําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง  กรม  
ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน 
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
1. ดานการปฏิบตัิการ  

 (1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  เพ่ือรวมพัฒนางานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 

 (2) ศึกษา  คนควา  วิจัย  หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ  
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล 

 (3) พัฒนางานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงาน
ประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ  คูมือ  หลักเกณฑและวิธีการ  เพื่อ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี  หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 



 (4) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมพัฒนานโยบายดานระบบ
คอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบสารสนเทศ 

 
2. ดานการวางแผน  

 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพือ่ใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานการประสานงาน  

 (1) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

 (2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ัง
ในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  เพื่อใหการ
พัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือเปนท่ี
ปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติการ และ   
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ

ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดโดยจะตอง
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 
 
 



ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 2. 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  3. 

 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ตําแหน่งประเภท วชิาการ 
 
ชื�อสายงาน วชิาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื�อตําแหน่งในสายงาน นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระดับ ทรงคุณวุฒิ   
 
หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานที%ทรงคุณวุฒิ ซึ% งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลงานวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นที%ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที%ยอมรับในระดับชาติ 
ปฏิบติังานที%ต้องตดัสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที%ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษและมี
ผลกระทบในวงกวา้งระดบันโยบายกระทรวงหรือระดบัประเทศ  และปฏิบติังานอื%นตามที%ไดรั้บ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานใหค้าํปรึกษาของส่วนราชการระดบักระทรวง ซึ% งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นที%ประจกัษใ์นความสามารถ เป็น
ที%ยอมรับในระดบัชาติ ปฏิบติังานที%ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในทางวิชาการที%ยากและซับซ้อน
มากเป็นพิเศษและมีผลกระทบในวงกวา้งระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับประเทศ และ
ปฏิบติังานอื%นตามที%ไดรั้บมอบหมาย   

โดยมีลกัษณะงานที%ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี;  
 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

  (1) ให้ค ําปรึกษาและเสนอความเห็นทางวิชาการเกี% ยวกับ  การพัฒนางาน
คอมพิวเตอร์   เพื%อประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบาย แผนงาน  และแนวทางการปฏิบติังาน
ทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ในกระทรวงหรือกรม 
  (2) ศึกษา  คน้ควา้  วิจยั  เสนอความเห็นเกี%ยวกบัความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารที%มีขอบข่ายกวา้งขวางมาก หรือมีระบบที%
ซบัซอ้นเป็นพิเศษ  เพื%อนาํมาประยกุตแ์ละพฒันาใหเ้ขา้กบัระบบที%มีอยูภ่ายในองคก์ร 
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  (3) ศึกษา วิเคราะห์  และพฒันาระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการ
เชื%อมโยงแลกเปลี%ยนขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูล และระบบคลงัขอ้มูลที%มีขอบข่ายกวา้ง เพื%อสนบัสนุน
การปฏิบติังานดา้นสารสนเทศที%มีความซบัซอ้นในหน่วยงาน 
  (4) กาํกับติดตาม  ประเมินผลการพฒันาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานของหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    การพฒันาระบบขอ้มูล
กลางของกระทรวง   เพื%อให้การดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารภายใตค้วาม
รับผดิชอบดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื%น 
 

2. ด้านการวางแผน  

 วางแผนหรือร่วมดาํเนินการวางแผนหรือให้คาํปรึกษาแนะนาํในการวางแผน โดย
เชื%อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกระทรวง 
ติดตามประเมินผลภาพรวม เพื%อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิC ที%กาํหนด 

 

3.  ด้านการประสานงาน  

 (1) ประสานการทํางานภายในกรม กระทรวง หรือองค์กรอื%นทั; งในและ
ต่างประเทศ โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื%อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิC ตามที%
กาํหนดไว ้

 (2) ให้ข้อคิดเห็น และคาํแนะนํา แก่หน่วยงานระดับกรม กระทรวงรวมทั; งที%
ประชุมทั;งในและต่างประเทศเพื%อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานร่วมกนั 

 

4. ด้านการบริการ 

 (1) ฝึกอบรม ให้คาํแนะนาํแก่เจา้หนา้ที%ระดบัรองลงมา เพื%อเป็นที%ปรึกษา และร่วม
พฒันาบุคลากรที%มีคุณภาพใหแ้ก่หน่วยงาน 

 (2) ใ ห้ค ํา ป รึ ก ษ า  ว ินิจฉ ัย ปัญห า ที%สํา ค ัญ ท า ง ด ้า น วิท ย า ก า ร เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศและ การสื%อสาร เพื%อช่วยเหลือและเป็นวิทยาทานให้แก่ผูที้%สนใจหรือหน่วยงานที%
เกี%ยวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์   ระดบัปฏิบติัการ และ   
2. เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี%ยวชาญ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือดาํรง

ตาํแหน่งอย่างอื%นที%เทียบไดไ้ม่ตํ%ากว่านี;   ตามหลกัเกณฑ์และเงื%อนไขที% ก.พ. กาํหนด โดยจะตอ้ง
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ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์หรืองานอื%นที% เกี%ยวข้องตามที%ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกบัหนา้ที%ความรับผดิชอบและลกัษณะงานที%ปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   

 
ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

1. ความรู้ความสามารถที%จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที%ในตาํแหน่ง 
2. ทกัษะที%จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
3. สมรรถนะที%จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  

 
 

ก.พ. กาํหนดวนัที% 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
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