ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีความประสงคขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาทีใ่ นสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คุณสมบัติผูสมัคร
1. ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของเกษตรศาสตร พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ นับถึงวัน
เปดรับสมัคร
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
(3) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม.กําหนด
(3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ องคการมหาชน หนวยงานเอกชน และองคการระหวางประเทศ
(8) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามขอบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(9) เปนผูที่เคยกระทําทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานอื่นของรัฐ
2. ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
2.1 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา (คาจางเดือนละ 21,000.- บาท)
1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีความคุนเคยกับระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows Server
3. มีความรูพื้นฐานทางดานเครือขายคอมพิวเตอร สามารถวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายเบื้องตนได
4. มีความเขาใจในการทํางานของเว็บ และเขาใจภาษา HTML, CSS, Javascript,
PHP และฐานขอมูล MySQL
3. ภาระงานที่สวนงานมอบหมาย
1. จัดทํา พัฒนา ดูแล และปรับปรุงขอมูล ขาวประชาสัมพันธบนเว็บไซตตางๆ
ของคณะ
2. ดูแลเซิรฟเวอร ระบบเครือขาย และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของคณะ
3. ใหขอมูลเบื้องตนและตอบปญหาเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และใหบริการแกปญหาคอมพิวเตอร
เบื้องตน
4. จัดทําแผนครุภัณฑคอมพิวเตอร และดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
5. ปฏิบัติงานดานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ชวยรวบรวมขอมูลวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหได
ระบบงานประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของคณะ
7. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เชน งานประกันคุณภาพ
งานจัดซื้อจัดจางอุปกรณ IT เปนตน
วันเวลา และสถานที่สมัคร
ผูท ี่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ติดตอขอและยื่นใบสมัครไดที่สํานักงาน
เลขานุ ก ารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร ศ รี ร าชา อาคาร 23 ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี หรือพิมพใบสมัครไดจาก http://www.eng.src.ku.ac.th ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทีห่ มายเลขโทรศัพท 086-3972577
เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด แนบทายเอกสารนี้
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 11/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน ไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัคร
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
5. เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของแตละ
ตําแหนง ที่ประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
หนังสือรับรองการผานงาน สําเนาทะเบียนบานกรณีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน
6. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อยางใดอยางหนึ่ง
7. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให
ไมเกิน 1 เดือน
8. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่ง
เปนผูที่รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี
กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับ
ราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก โดยตองแนบสําเนาบัตรผูรับรองมาดวย
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
คาธรรมเนียมคาสมัครสอบ จํานวน 200 บาท
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ณ หองธุรการและงานบุคคล อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือที่ http://www.eng.src.ku.ac.th
การสอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จักดําเนินการสอบคัดเลือก
โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาจากการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
เพิ่มเติมไดที่คุณอัญชลี หมายเลขโทรศัพท 0863972577 และจายคาใบสมัครไดที่คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารยสถาพร เชื้อเพ็ง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชานาญการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง 3. การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
4. ให้คาปรึกษา แนะนา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียน
5. ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คู่มืออธิบายการใช้คาสั่งต่างๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครือ่ งมือและชุดคาสั่ง
สื่อสาร
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความ
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
สามารถทางวิชาการในการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ทางาน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
คอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
แนะนา ตรวจสอบ และ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย มาตรฐานของงาน หรืองาน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
มอบหมาย
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ใหม่
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการ
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
คอมพิวเตอร์ และนามาประยุกต์
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
หรือ
มอบหมาย หรือ
ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
ดาเนินงานตามแผนงาน
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
โครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
และวัตถุประสงค์ ตลอดจน
มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต
คอมพิวเตอร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
เสนอแนะและประเมินผล
กว้างขวางมากหรือถ่ายทอด
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
แผนงานโครงการ และแก้ไข
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุง
โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
ประสบการณ์ และความชานาญงาน
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
สูงมากในงานด้านวิทยาการ
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
กากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
คอมพิวเตอร์
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน มอบหมาย
และ
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
และ
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
รับผิดชอบในการควบคุมกากับ
มอบหมาย
หน่วยงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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ระดับชานาญการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ติดตั้งเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่
เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทดสอบคุณสมบัติ
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การ
ด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้ง
จัดการระบบการทางานของเครือ่ ง
ชุดคาสั่งระบบปฏิบตั ิการ
การติดตั้งระบบเครื่องทดสอบ
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เพื่อ
คุณสมบัตดิ ้านเทคนิคของเครื่อง
อานวยการให้งานเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์
สารสนเทศในความรับผิดชอบ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และ
ทั้งหน่วยงาน ทันสมัย และตรงตาม
สอดคล้องกับความต้องการ
ความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน
2. ประมวลผล และปรับปรุง
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การ
แก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดคาสั่ง
ประมวลผล การสื่อสาร ระบบ
และคู่มือคาอธิบายชุดคาสั่ง
ข่ายงานชุดคาสั่งและฐานข้อมูล
ตามข้อกาหนดของระบบงานที่
ตามความต้องการของหน่วยงาน
ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความ
ติดตั้ง บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ถูกต้องของคาสั่ง แก้ไข
ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ชุดคาสั่ง
ข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งประยุกต์
ระบบปฏิบัติการทางานได้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
อย่างถูกต้องแม่นยาและมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดาเนินไปได้
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะ
ขัน้ สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม
ผู้เชีย่ วชาญด้านวิทยาการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วางแนวการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ออกแบบวิจัย พัฒนาและ
มาตรฐานที่กาหนด
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบการณ์ วิธีการเทคนิค
ต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้าน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไป
ทีก่ ่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุ
เทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน
ประโยชน์ต่องานวิทยาการ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาพรวมของหน่วยงาน
คอมพิวเตอร์ หรือกาหนดทิศ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
ทางของการศึกษาวิจัยให้สอด
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง
คล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ทางด้าน
กว้างขวางมากทางด้านวิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
การคอมพิวเตอร์ ติดตามความ
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยา
ดาเนินการ
การคอมพิวเตอร์และด้านที่
หน้า 3
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ระดับชานาญการ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ
เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่นิสิตนักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงานตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจยั ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จัดทาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อกาหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเพือ่
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ
3. เป็นผู้คดิ ริเริ่มและวางแผน
ช่วยสอน ฝึกอบรมและเผยแพร่
เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และ
ดาเนินการวิจัยต่างๆ และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยา
เผยแพร่ผลงานที่ก่อนให้เกิด
และวิธีการของงานวิทยาการ
การคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทรง
ความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา แนะนา
คุณวุฒใิ นด้านวิทยาการ
ใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ต่องาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอย่าง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ต่างๆ ให้คาปรึกษา แนะนา
มาก วางหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ตอบปัญหาชีแ้ จงเรื่องต่างๆ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้
รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่
คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านวิทยาการ
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
แผนงาน หรือโครงการของ
คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนา
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
นโยบาย แผนงานและโครงการ
ระบบหรือมาตรฐานในการ
เกี่ยวข้อง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
การบริหาร หรือความมั่นคง
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผล
ปัญหาต่างๆ และแนวทางการ
สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจ
แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ
ที่กาหนดไว้ เข้าร่วมประชุม
เฉพาะด้านที่มีความยุ่งยาก
คณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับ
ซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กว้างขวางมาก ติดตามความ
หน้า 4

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
วิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
นโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแลและ
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ในฐานะหัวหน้างาน นกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสาน
งาน วางแผน มอบหมาย
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สาคัญทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ให้บริการวิขาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้
กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์แก่
หน่วยงานที่สังกัด และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบ

ระดับชานาญการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด

2. ร่วมวางแผนการทางานของ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตามแผนงานหรือโครงการของ
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
การดาเนินงานบรรลุตามเป้า
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
บูรณาการแผนงาน โครงการ
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
อุดมศึกษา
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน 1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
1. ประสานการทางานโครงการ 1. ประสานการทางานโครงการ
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
ทั้งภายในและภายนอก
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
กาหนด
กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้น ๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
บุคคลหรือหน่วยงานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับ
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
นิสิต นักศึกษา ผู้รบั บริการทั้งภายใน
นิสิต นักศึกษา ผูร้ ับบริการทั้งภายใน
สร้างความรู้ความเข้าใจ
พิเศษทางด้านวิชาการวิทยาการ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบ
และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบ
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปัญหาและชี้แจงเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
นานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ที่เป็นประโยชน์
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
นโยบายและแผนงานทีก่ าหนด
อย่างกว้างขวาง
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน
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ระดับปฏิบัติการ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต นักศึกษา
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ ๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้อน
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เพือ่ ก่อ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภารกิจขององค์กร
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ ๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ประโยชน์
หน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้
เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร
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ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
บุคคล หรือหน่วยงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
ระดับปฏิบตั ิการ และ
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้ว
คอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับปฏิบตั ิการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ย
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า
กว่า 4 ปี
4 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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