3-1-013-1
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํ า งาน ปฏิ บัติง านด า นวิช าการคอมพิ ว เตอร ภายใต ก ารกํ ากับ แนะนํ า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและ
ทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรง
ตามความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงาน
(4) เขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง ตามข อ กํ า หนดของระบบงานประยุ ก ต และระบบข อ มู ล ที่ ไ ด
วางแผนไว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) เขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง ทดสอบความถู ก ต อ งของคํ า สั่ ง แก ไ ขข อ ผิ ด พลาดของคํ า สั่ ง
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) ชี้แ จงและใหรายละเอี ย ดเกี่ย วกับขอมูล ขอเท็ จจริง แก บุ คคลหรื อ หนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวย
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนา
แกเจาหนาที่ผูใชงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร
(3) ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ผู ใ ช เ มื่ อ มี ป ญ หาหรื อ ข อ สงสั ย ในการใช ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร เพื่อใหผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย างอื่ นที่ เที ยบได ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร
2. ได รั บปริ ญญาโทหรื อคุ ณวุ ฒิ อย างอื่ นที่ เที ยบได ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร
3. ได รั บปริ ญญาเอกหรื อคุ ณวุ ฒิ อย างอื่ นที่ เที ยบได ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร
4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
2. มีทกั ษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

