
3-1-013 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 

สายงาน วิชาการคอมพวิเตอร 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใช
คําสั่งตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือหนวยงาน           
ที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง ดังนี ้

  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 

   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 

 ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-1-013-1 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กนัยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ 

ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้                

1. ดานการปฏิบตัิการ  
      (1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
      (2)  ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและ
ทันสมัย 
      (3)  ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรง
ตามความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงาน 
      (4)  เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ได
วางแผนไว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      (5)  เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง 
เพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
      (6)  ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบ
ขอมูลของหนวยงานที่ไมซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของหนวยงาน 
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      (7)  ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต เพื่อให
ไดระบบงานประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน 
      (8)  รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความตองการใชของหนวยงาน 
      (9)  ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่   
เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ 
      (10)  ชวยตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อใหการ
ออกใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

    2. ดานการวางแผน  
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

    3. ดานการประสานงาน  
    (1)  ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
         (2)  ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

    4. ดานการบริการ  
    (1)  ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวย

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2)  ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนา 

แกเจาหนาที่ผูใชงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 
    (3)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอร  เพื่อใหผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร 

  2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร 

  3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร 

  4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได   

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
  1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง  
  2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
  3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 



3-1-013-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

ระดับ          ชํานาญการ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ        

ผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดาน
วิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

1.   ดานการปฏิบตัิการ  

      (1)  ศึกษาวิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง         
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน และตรง
ตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 
      (2)  กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมี
คุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการใชของหนวยงาน 
      (3)  เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ยากและ
ซับซอนที่ไดวางแผนไว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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      (4)  ศึกษาวิเคราะห และกําหนดความตองการของหนวยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน 
ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูล เพื่อสนองตอความ
ตองการของผูใชในหนวยงาน 
      (5)  รวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวของ  เพื่อ เปนขอมูลประกอบการพัฒนานโยบาย                 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
      (6)  ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ระดับรองลงมา 
      (7)  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย 
ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน และตรงตามความตองการใช
ของหนวยงาน 
      (8)  ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ  
      (9)  ตรวจสอบและดําเนินการออกใบอนุญาต เพื่อใหการออกใบอนุญาตเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

2.  ดานการวางแผน  
  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ

หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3.  ดานการประสานงาน 
  (1)   ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น  เพื่อให เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์             
ตามที่กําหนด 

  (2)  ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานการบริการ  
  (1)  จัดทํ าสื่ อในการใหบ ริการ เผยแพรขอมูลด าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกหนวยงานตางๆ และประชาชนผูสนใจ เพื่อเผยแพรขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (2)  ฝกอบรมหรือถายทอดความรูดานวิชาการคอมพิวเตอร แกเจาหนาที่ผูใชงาน เพื่อ

สรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติการ  และ 

 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน   

4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 
หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท  และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก   

    2.3  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการ          

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 

 
ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-013-3 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน       วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนง       นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ระดับ           ชํานาญการพิเศษ  

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการ
คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1.   ดานการปฏิบตัิการ  
      (1)  ศึกษาวิ เคราะห   พัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวของ           
เพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
      (2)  ชวยกํากับ   ติดตามการดําเนินงาน   หรือเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับ           
การพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อใหงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
      (3)  จัดทําขอเสนอ  สรุปรายงาน นําเสนอตอคณะกรรมการตางๆ  เพื่อกําหนด
แนวทาง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ 
      (4)  จัดทําและพัฒนาระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล ระบบฐานขอมูล และระบบคลังขอมูลที่มีขอบขายกวาง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศในหนวยงาน 
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      (5)  กํากับ บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
      (6)  กําหนดวิธีการ หลักเกณฑการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทํางาน
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความตองการใชของหนวยงาน 
      (7)  กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงาน   
ที่พัฒนาแกเจาหนาที่ ผูใชงาน  เพื่อสรางความเขาใจ  และเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ
คอมพิวเตอร 
      (8)  กํากับ ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม 
ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ  
      (9)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาต รวมทั้งกําหนดแนวทางการ
กํากับดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการดําเนินการมีมาตรฐานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
    2. ดานการวางแผน  
      วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

    3.  ดานการประสานงาน 
       (1)  ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
      (2)  ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกั 

    4.  ดานการบริการ  
      (1)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงาน
สารสนเทศ  เพื่อใหการดําเนินงานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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      (2)  ฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ดานวิชาการคอมพิวเตอร ใหแกขาราชการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชน เพื่อสรางความเขาใจ และเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ
คอมพิวเตอร   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ และ 
    2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
      2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
      2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
      2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป  
      2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด  
    และ 
    3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการ         
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป    

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
    1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
    2. มีทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 



3-1-013-4 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

ระดับ          เชี่ยวชาญ  

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน   โดยใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง   และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง  กรม  
ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน 
ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบตัิการ  
  (1)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมพัฒนางานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 

  (2)  ศึกษา   คนควา  วิจัย  พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ  เพื่อใหการพัฒนา      
ดานวิชาการคอมพิวเตอรสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล 

  (3)  พัฒนางานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงาน
ประยุกต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  และจัดทําคูมือ  หลักเกณฑและวิธีการ  เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ใหแกเจาหนาที่  หรือผูสนใจทั่วไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
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  (4)  เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมพัฒนานโยบายดานระบบ
คอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบสารสนเทศ 
      (5)  ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไป
ตามมาตรฐานสากล การกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ เพื่อกําหนดมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการวางแผน  
  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงานแกปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน  
  (1)  ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท

ในการจูงใจ โนมนาวเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2)  ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
4. ดานการบริการ 
  (1)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ   เอกชน   เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  เพื่อใหการ
พัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2)  ฝกอบรม หรือถายทอดความรูดานวิชาการคอมพิวเตอร ใหแกขาราชการ หนวยงาน  ที่
เกี่ยวของ และประชาชน เพื่อสรางความเขาใจ และเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติการ และ   
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
  2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
  2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป  
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  2 .5  ตําแหนงอย างอื่นที่ เทียบเท า  2 .1  หรือ  2 .2  หรือ  2 .3  หรือ  2 .4  แลวแตกรณี                    
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด    

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3-1-013-5 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ระดับ         ทรงคุณวุฒ ิ   

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และผลงานดานวิชาการคอมพิวเตอร  เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษและมี
ผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ   และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซ่ึงมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานดานวิชาการคอมพิวเตอร เปนที่ประจักษในความสามารถ 
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซอนมากเปนพิเศษและมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

1. ดานการปฏิบตัิการ  
      (1)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นทางวิชาการเกี่ ยวกับ   การพัฒนางาน
คอมพิวเตอร   เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติงาน
ทางดานวิชาการคอมพิวเตอร 
      (2)  ศึกษา  คนควา  วิจัย  พัฒนาทางดานวิชาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีขอบขายกวางขวางมาก หรือมีระบบที่ซับซอนเปนพิเศษ  เพื่อนํามาประยุกตและพัฒนาใหเขากับ
ระบบที่มีอยูภายในองคกร 
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      (3)  ศึกษา วิเคราะห  และพัฒนาระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ ระบบการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ระบบฐานขอมูล และระบบคลังขอมูลที่มีขอบขายกวาง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 
      (4)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา มาตรการตรวจสอบ การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และมาตรการในการปองกันปราบปราม การสรางความเชื่อมั่นตอการใชระบบ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อกําหนดแนวทาง หรือมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ใหเหมาะสมและ    
มีประสิทธิภาพ 
      (5)  กํากับติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของหนวยงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    การพัฒนาระบบขอมูล   
เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการวางแผน  
  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนหรือใหคําปรึกษาแนะนําในการวางแผน โดย

เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกระทรวง 
ติดตามประเมินผลภาพรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3.  ดานการประสานงาน  
  (1)  ประสานการทํางานภายในกรม กระทรวง หรือองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ 

โดยมีบทบาทในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2)  ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกรม กระทรวง รวมทั้งที่ประชุม

ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
4. ดานการบริการ 
  (1)  ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัยปญหาที่สําคัญทางดานวิชาการคอมพิวเตอร ใหแก

ผูบริหาร ขาราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป เพื่อสราง ความเขาใจ และ
เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการคอมพิวเตอร 

  (2) ฝกอบรม ถายทอดความรูดานวิชาการคอมพิวเตอรใหแกขาราชการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประชาชน  เพื่อสรางความรูความเขาใจและเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ
คอมพิวเตอร 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   ระดับปฏิบัติการ และ   
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
  2.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
  2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป 
  2.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป  
  2.6  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี  

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด  
และ 
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการ          

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 

 

 

 
 


