
ต ำแหน่งประเภท ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ระดับต ำแหน่ง  ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือ
ที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล 
แนวความคิด วธีิการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือ
พัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจน
ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงมำกในการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล 
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือ
พัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจน
ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ควบคุมดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการ 

ท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ 
เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล  
รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ ส ารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

(๓) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) วางแผนและควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์การท างาน เพื่อให้เป็นไปตามความสามารถของเครื่องและ
ระบบค าสั่งท่ีวางไว้  

(๒) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีกาต่างๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าท่ี 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น จัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน จัดล าดับความส าคัญและลักษณะของงาน
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม เพื่อการก าหนดมาตรฐานใน

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ 

พัฒนาบุคลากรในสายงาน  
(๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ 

การท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ 
เพื่ อให้ ระบบงานต่ างๆ สามารถใช้งานได้อย่ างต่อ เนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

(๓) ควบคุมประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย  
จัดเก็บ ส ารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และ



๒ 

 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
งาน เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา 
  

การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์  

(๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับความก้าวหน้า 

เพื่อวางแผนควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

ป้องกันการสูญหายของข้อมูล  
(๔) ร่วมออกแบบ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหา 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร 
รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดหามี
มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 

(๕) ก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกันความต้องการ 

ของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 
๒. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในงานช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงานใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 

ในการปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน 
เพื่อถ่ายทดความรูค้วามช านาญดา้นงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร ์

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ 

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 



๓ 

 

 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่านี้ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ

ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

        ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  

        มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
        -ก า ห น ด เ ว ล า   ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เ ป็ น  ๕  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

        -ก า ห น ด เ ว ล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เ ป็ น  ๔  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติงานข้อ ๓  
และ 

๓. ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อย 

กว่า ๖ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 



๔ 

 

 


