ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิ เคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ รวมถึงการ
เขียนคู่มืออธิบายการใช้คาสั่งต่างๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ ชุด คาสั่งสื่อสาร
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คาปรึกษาแนะนา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานในสานักงานศาลยุติธรรม ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการใช้งานของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.2 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยา
มากที่สุด
1.3 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิ คของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรม
1.4 เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยามากที่สุดและมีประสิทธิภาพ
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานมากที่สุด
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1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางาน
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความต้ อ งการใช้ ง านตามภารกิจ ของส านัก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ว ยงานในสั ง กัด ส านัก งาน
ศาลยุติธรรม
1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะการกาหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทดแทนและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ การจัดการระบบเครือข่าย
เพื่ออานวยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ครบถ้ว น และเป็นประโยชน์ใ นการดาเนิน งาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ อาทิ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
การเขียนชุดคาสั่งระบบงานต่างๆ ที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
อุป กรณ์ โปรแกรมประยุก ต์ เพื่อ ให้ผู้ใ ช้ส ามารถแก้ไ ขและใช้ง านเครื่อ งคอมพิว เตอร์อุป กรณ์
โปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดูแล บารุงรักษา แก้ไขปัญหาข้อขัด ข้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
4.3 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีห รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการเขียนคาสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน
1.1.2 มีความรู้ในการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
1.1.4 มีความรู้ความสามารถด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
1.1.5 มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู ง ในด้ า นวิ ช าการ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานหลากหลายและขั้ น ตอนการท างานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่ าง เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยงานเกิ ดความเชื่ อมโยง สอดคล้ องกั บเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรง
ตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรม
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1.4 ศึก ษา วิเ คราะห์ กาหนดแนวทางการทดสอบคุ ณสมบัติ ด้ านเทคนิค ของระบบ
เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานตามภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์
และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความ
ต้องการใช้งานตามภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ความต้องการใช้งาน จัดทาสรุปรายงานประกอบการ
เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อ มู ลประกอบการพั ฒ นานโยบายด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสานั ก งานศาลยุ ติธ รรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมให้ทันสมัย
1.8 ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เ หมาะสม ขัด ต่อ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบัง คับ ที่กาหนด หรือ ไม่เ ป็น ไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารด าเนิ น งานด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบงานประยุ ก ต์
ระบบงานสารสนเทศ การจัดสรรทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยให้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ อาทิ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การเขียน
ชุดคาสั่งระบบงานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน เป็นต้น
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ใ ช้ เ มื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน
ให้สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ในการใช้งานและบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ เพื่อเผยแพร่การ
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๒
หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท และให้ลดเป็น ๒ ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก
หรือกำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตร
กำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำ
ที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตำมหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการเขียนคาสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน
1.1.2 มีความรู้ในการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
1.1.4 มีความรู้ความสามารถด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
1.1.5 มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้อง ริเริ่ม ยกเลิก หรือ
กาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2. ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งานตามภารกิจของ
สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
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1.4 ช่วยกากับ ติดตามการดาเนินงาน หรือเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัด ทาข้อเสนอ สรุปรายงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ
พิจารณากาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบงานสารสนเทศ การจัดสรรทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยให้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 จัดทาและพัฒนาระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมู ล ระบบฐานข้ อมู ล และระบบคลั งข้ อมู ลที่ มีขอบข่ายกว้าง เพื่อสนั บสนุนการปฏิบั ติงานด้าน
สารสนเทศในสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.7 กาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางาน
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อ ให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหน่วยงาน
และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม
1.8 กากับ ตรวจสอบ สืบ ค้น และรวบรวมข้อ มูล การใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
พร้อมเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุก ต์
ระบบงานสารสนเทศ เป็นต้น
3.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัยปัญหา
แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์
ต่อ การดาเนิน การของสานัก งานศาลยุติธ รรมและหน่ว ยงานในสัง กัด สานัก งานศาลยุติธ รรม
ที่มีประสิทธิภาพ
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3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งการใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์
ระบบงานประยุกต์ ระบบงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานให้สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาและพัฒ นางานด้านวิชาการคอมพิ วเตอร์ อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบงานสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.5 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.6 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการเขียนคาสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน
1.1.2 มีความรู้ในการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
1.1.4 มีความรู้ความสามารถด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
1.1.5 มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

