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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน    วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวทิยาการคอมพิวเตอรซึ่งมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบั
การศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา 
วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกบัชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือ อธิบายการใชคําสั่งตาง ๆ 
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคาํสั่งสือ่สาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
       

นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 ระดับ 3 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 ระดับ 4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 ระดับ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 ระดับ 8 

                             นักวิชาการคอมพิวเตอร 9      ระดับ 9 
                             นักวิชาการคอมพิวเตอร 10    ระดับ 10 
 
 
 
 
                                                                            ก.พ.อ. กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ทําหนาที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ ติดตั้งชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว  
ทดสอบความถูกตองของคาํสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวทิยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่อยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ปรับปรุงการใช
ชุดคําสั่งสําเรจ็รูปใหเขากับความตองการของหนวยงาน ใช ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล ศึกษา วเิคราะหความ
ตองการของหนวยงานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เขียนชุดคําสั่งทีไ่มซับซอน พรอมกับคําอธิบายชุดคําสั่ง 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกัศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการคอมพิวเตอร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร การจัดระบบเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
วางแผนกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เขียนชุดคําสั่งที่ยุงยาก 
ซับซอน และคูมือคําอธิบายชุดคําสั่ง วิเคราะหกําหนดลักษณะและออกแบบงานประยุกตดานขายงานทองถิ่น 
(Local Area Network หรือ LAN)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เผยแพรผลงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการคอมพิวเตอร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
 
 
 

                                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก  
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไข 
ปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การวิเคราะหกําหนดคุณลักษณะดานเทคนิคของ 
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตามความตองการของหนวยงาน ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนคิของเครื่อง 
และอุปกรณ ติดตั้งบํารุง รกัษาชุดคําสั่งระบบ ติดตั้งชดุคําสั่งประยุกต ศึกษาความตองการของหนวยงาน  
เพ่ือออกแบบระบบงาน ขอมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบขายงาน ชุดคําสั่ง และฐานขอมูล  ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวทิยาการคอมพวิเตอร เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการคอมพิวเตอร 5 แลว จะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิทยาการคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะและดาํเนินการเกี่ยวกับ
วิทยาการงานคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียด 
ตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน 
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพ่ือหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ   ความชาํนาญงานและประสบการณทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธกีารในงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิทยาการคอมพิวเตอร  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
ตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ 
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                     
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          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผู เชี่ยวชาญในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเร่ิมยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ  ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอมพิวเตอร   ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกาํหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหา
ที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และแนวทางแกไขปญหา  
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวทิยาการคอมพิวเตอร และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน 
ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังาน
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ                    

         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                            

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 8 แลว 
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความ 
เปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอร  
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยตอง
กํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวทิยาการคอมพวิเตอร กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรู
ใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางมาก  ศกึษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ศกึษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศกึษา วิเคราะห วิจัยและวินจิฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ 
ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร และในดานทีเ่กี่ยวของ และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอรทีเ่หมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร 
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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