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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิช าการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล
การเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนา อบรมเกี่ยวกับวิธีและ
ขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักรการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงาน ประมวลผลด้วย
เครื่องจักรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติ ด ตั้ ง หรื อ บ ารุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น
ต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ การประมวลผลข้ อ มู ล ในระบบงานต่ า งๆ ภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและ
ทันสมัย
1.4 ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ านเทคนิ ค ของระบบ เพื่ อ ให้ ระบบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 รวมรวมความต้องการ เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
ตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
1.8 รวบรวมข้อมูล ประกอบการกาหนดและทดสอบคุณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ
ต้องการใช้ของหน่วยงาน
1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
ข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้ การ
ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น
1.12 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้องกั บ งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ใ ช้ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้านวิช าการคอมพิ วเตอร์ ปฏิบั ติงานที่ต้องตั ดสิ นใจหรือ แก้ ปัญ หาที่ ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ระบบเครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่ งระบบปฏิบั ติการ ชุดคาสั่ งส าเร็จรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ การประมวลผลข้ อ มู ล ในระบบงานต่ า งๆ ภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานของเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการ
ใช้งานของหน่วยงาน
1.4 เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและ
ซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ในหน่วยงาน
1.6 รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

1.8 แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารสารสนเทศของผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น
1.9 ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ
1.10 ตรวจสอบและดาเนินการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารสารสนเทศและงานจั ด การระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการจัดทา สื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
4.2 ก าหนดแผนการด าเนิ น การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
1.2 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ
ชุ ด ค าสั่ ง ส าเร็ จ รู ป เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา
และบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 จัดทาข้อเสนอ สรุปรายงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบงานประยุกต์ และ
ระบบงานสารสนเทศ
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสรุปความต้องการ การเขียน
ชุดคาสั่ง การทดสอบ และการแก้ไ ขข้อผิดพลาดของคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ห รือระบบ
ข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 จั ด ท าและพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศในหน่วยงาน
1.7 ก ากั บ บริ ห ารจั ด การ พั ฒ นาระบบงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ

1.8 กาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุป กรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการท างานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน
1.9 กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่
พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
1.10 กากับ ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภั ยของ
ข้อมูลหรือระบบ
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงาน
ที่ตั้งไว้ส ามารถสนับ สนุน ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้องกั บ งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน กาหนดแนวทางและควบคุมดูแลการพัฒนา เฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ เพื่อให้การประมวลข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยาและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 อ านวยการฝึ ก อบรม หรือ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่
ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คา ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนางานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
1.2 ศึ กษา ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นา ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 พั ฒ นางานวิ ช าการด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.4 เสนอแนะแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนานโยบายด้านระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ
1.5 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.6 วิจั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ านระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ระบบงานประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ น วั ต กรรมที่ ได้ รับ การยอมรับ ใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

1.7 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ การใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การกาหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ เพื่อกาหนดมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.9 วางกรอบการจั ด ท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา ข้ อ สอบ ทางวิ ช าการระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุ คคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษาแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนางาน
ด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 อ านวยการฝึ ก อบรม หรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่
ข้าราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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