




























3-8-017-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมคร้ังท่ี 1 : วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน    วิชาการแรงงาน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการแรงงาน 
 
ระดับตําแหนง    ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ซ่ึงตองกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                  
ผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการ
แรงงานและดานการประกันสังคม ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก  และปฏิบัติงานอ่ืน       
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการแรงงานและดานการประกันสังคม ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาท่ียาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
1.  ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ศึกษา  วิ เคราะห  วิจัย  สรุปรายงานเกี่ยวกับสภาพการจาง   สภาพการทํางาน 
สถานการณดานแรงงานและดานการประกันสังคม รวมท้ังปญหาดานแรงงาน  เพื่อประกอบการ       
จัดทําแผน และโครงการตางๆ นําไปสูการปฏิบัติงานและแกปญหาดานแรงงาน 

 (2)  ควบคุมและการตรวจแรงงาน ปฏิบัติงานแกปญหาดานคุมครองแรงงาน  แรงงาน
สัมพันธ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดานแรงงาน และพัฒนาความรูความเขาใจดานมาตรฐานแรงงานแก
สถานประกอบกิจการ 

 (3)  ควบคุมตรวจสอบและชวยกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานดานการจัดหางานและ       
การทํางานของคนตางดาว เพื่อใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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 (4)   ควบคุม  ตรวจสอบและแกปญหาเกี่ยวกับดานการประกันสังคม เพ่ือใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด และแรงงานและผูประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

 (5)   ควบคุมการสงเสริมและพัฒนาระบบการจางงาน การมีงานทํา หลักประกันการทํางาน 
สวัสดิการแรงงานและพัฒนาศักยภาพดานแรงงาน  และการประกันสังคม เพื่อใหแรงงานมีงานทําและ   
มีหลักประกันการดํารงชีวิตท่ีม่ันคง 
 

2. ดานการวางแผน 

 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

(2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน   
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4.   ดานการบริการ 

 (1)  ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกผูรับบริการและการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งตอบปญหา  ช้ีแจง  และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 (2)  ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับ        
การบริหารและพัฒนางานดานแรงงานและดานการประกันสังคม  เพื่อประมวล วิเคราะห และ             
การนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ วิธีการในการบริหารงาน        
ดานแรงงานและดานการประกันสังคม 

 (3)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ ส่ือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อการเรียนรู และ               
การทํา ความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานดานแรงงานและดานการประกันสังคม 
 
 
 



 3 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการแรงงาน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2.   ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป 

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ท่ี    
เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ
แรงงาน ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก  

 2.3 ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ  2.2  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ี ก.พ. กําหนด  

และ 
3.   ปฏิบัติงานดานวิชาการแรงงานหรือดานการประกันสังคม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ

ตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-013-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      วิชาการคอมพวิเตอร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

ระดับ          ชํานาญการ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ        

ผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดาน
วิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

1.   ดานการปฏิบตัิการ  

      (1)  ศึกษาวิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง         
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน และตรง
ตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 
      (2)  กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมี
คุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการใชของหนวยงาน 
      (3)  เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ยากและ
ซับซอนที่ไดวางแผนไว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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      (4)  ศึกษาวิเคราะห และกําหนดความตองการของหนวยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน 
ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูล เพื่อสนองตอความ
ตองการของผูใชในหนวยงาน 
      (5)  รวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวของ  เพื่อ เปนขอมูลประกอบการพัฒนานโยบาย                 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
      (6)  ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ระดับรองลงมา 
      (7)  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย 
ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน และตรงตามความตองการใช
ของหนวยงาน 
      (8)  ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ  
      (9)  ตรวจสอบและดําเนินการออกใบอนุญาต เพื่อใหการออกใบอนุญาตเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

2.  ดานการวางแผน  
  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ

หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3.  ดานการประสานงาน 
  (1)   ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น  เพื่อให เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์             
ตามที่กําหนด 

  (2)  ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานการบริการ  
  (1)  จัดทํ าสื่ อในการใหบ ริการ เผยแพรขอมูลด าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกหนวยงานตางๆ และประชาชนผูสนใจ เพื่อเผยแพรขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (2)  ฝกอบรมหรือถายทอดความรูดานวิชาการคอมพิวเตอร แกเจาหนาที่ผูใชงาน เพื่อ

สรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติการ  และ 

 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน   

4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 
หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท  และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก   

    2.3  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการ          

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 

 
ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 


