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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา
วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูม ือ อธิบายการใชคําสั่งตาง ๆ
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคําสั่งสือ่ สาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา
แนะนํา อบรม เกี่ ย วกับ วิ ท ยาการคอมพิว เตอรด า นตาง ๆ แกบุ คคลหรือ หน วยงานที่ เ กี่ย วข อง ติ ด ตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 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
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั หิ รือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ทําหนาที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ติดตั้งชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว
ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่ อยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ปรับปรุงการใช
ชุดคําสั่งสําเร็จรูปใหเขากับความตองการของหนวยงาน ใช ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล ศึกษา วิเคราะหความ
ตองการของหนวยงานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เขียนชุดคําสั่งทีไ่ มซับซอน พรอมกับคําอธิบายชุดคําสั่ง
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร การจัดระบบเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
วางแผนกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เขียนชุดคําสั่งที่ยุงยาก
ซับซอน และคูมือคําอธิบายชุดคําสั่ง วิเคราะหกําหนดลักษณะและออกแบบงานประยุกตดานขายงานทองถิ่น
(Local Area Network หรือ LAN) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เผยแพรผลงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การวิเคราะหกําหนดคุณลักษณะดานเทคนิคของ
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตามความตองการของหนวยงาน ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของเครื่อง
และอุปกรณ ติดตั้งบํารุง รักษาชุดคําสั่งระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งประยุกต ศึกษาความตองการของหนวยงาน
เพื่อออกแบบระบบงาน ขอมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบขายงาน ชุดคําสั่ง และฐานขอมูล ศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 5 แลว จะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มขี อบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติ ง านในฐานะผู ชํา นาญการในงานวิท ยาการคอมพิว เตอร โดยงานที่ ปฏิบัติต องใช ค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับ
วิทยาการงานคอมพิวเตอร ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียด
ตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิบั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บา งแล ว ยั งทํ า หน าที่ กํ า หนด
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 หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 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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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ชํา นาญการในงานวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร โ ดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งใช ค วามรู ความสามารถ ความชํา นาญงานและประสบการณ ท างด า น
วิ ท ยาการคอมพิวเตอรสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธกี ารในงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านวิทยาการคอมพิวเตอร ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
ตางๆ ฝ ก อบรมเผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารของงานในความรั บ ผิ ด ชอบ
ให คําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิ ท ยาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานวิ ท ยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญในงานวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร โดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่มยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอมพิวเตอร ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหา
ที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และแนวทางแกไขปญหา
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน
ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความ
เปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอร
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยตอง
กํากับ ดู แลงานที่ เ ปนหนาที่หลั กหรืองานที่ต องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด านของหน ว ยงาน ต องพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอ ใหเกิดความรู
ใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิ างดานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห วิจัยและวินจิ ฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ
ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร และในดานทีเ่ กี่ยวของ และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรทเี่ หมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูท างดานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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