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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

 
คุณวุฒ ิ

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

เจาหนาที่วิเคราะห 
(ระบบคอมพิวเตอร) 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห การกําหนดคุณลักษณะของ
เครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร 
การศึกษา วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ 
ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือการใชคําสั่ง
ตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือ
ชุดคําสั่งสื่อสาร และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การ
ให คําปรึกษาแนะนํา  อบรมเกี่ ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ 
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

๑ .  ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น า ที่ ที่
รับผิดชอบดานระบบคอมพิวเตอรไดอยาง
มีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแลของ
ผู บั ง คับบัญชา โดยอาศัยวิธีการหรือ
กระบวนการในการปฏิ บั ติ ง า นตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ คูมือ หรือเครื่องมือ
ปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจการปฏิบัติงานตางๆ 
ของระบบคอมพิวเตอรอื่นในสายงาน
ระบบคอมพิวเตอรจนสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสรางความ
เขาใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบแกผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการดานระบบคอมพิวเตอร หรือ
ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.น.บ. กําหนด 
๒ .  เ ค ย ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอย
กวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอย
กวา ๖ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

 
คุณวุฒ ิ

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

เจาหนาที่วิเคราะห 
(ระบบคอมพิวเตอร) 

  ๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 
ดวยการฝกอบรม การศึกษาดวยตนเอง 
หรือวิธีการอื่นๆ 

๔. เรียนรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ในสายงานระบบคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพในหลายหนาที่รับผิดชอบ 
๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิ บัติ งานในหน าที่ รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖ .  สามารถชี้ แจง  แนะนํา  และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และ
งานอื่นๆ ในสายงานเดียวกันได 
๗.มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบให มี ป ระสิ ทธิ ภาพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

เจาหนาที่วิเคราะห 
(ระบบคอมพิวเตอร) 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการ
ด านระบบคอมพิว เตอร  ห รือตํ าแหน งอื่ นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ.. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงาน
ระบบคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ในสายงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ
ดานระบบคอมพิวเตอร หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญ
การพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยูใน
หน วยงานที่ ตนสั งกั ด  ห รืออ ยู ในหน วยงาน อื่น ใน
มหาวิทยาลัย จนสามารถใชความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและ
มาตรฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนา 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดาน
ระบบคอมพิวเตอร หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอรหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔ .  เปนผู ทรง คุณวุฒิผู เ ชี่ ยวชาญในสายงานระบบ
คอมพิวเตอรที่สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอรใหมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
๕. สามารถให คําชี้ แจง แนะนํา ให คําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบในการดําเนินงาน
ของภารกิจดานระบบคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

เจาหนาที่วิเคราะห 
(ระบบคอมพิวเตอร) 

๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยากและขอบเขตของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนําและให
คํ าป รึกษาแก ระบบคอมพิ ว เตอร อื่ นๆ  ในการ
ปฏิบัติงานในสายงานระบบคอมพิวเตอร 
๘. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

หรือแสวงหาเทคนิควิธีการในการพัฒนางานในสายงาน
ระบบคอมพิวเตอรที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวิ นิจฉัยหรือชี้ นําแกปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของภารกิจดานระบบคอมพิวเตอรที่มีความ
ยุงยากและสลับซับซอน ตลอดจนสามารถถายทอดความรู 
และความเชี่ยวชาญของตนสูระบบคอมพิวเตอรอื่นไดเปน
อยางด ี
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
๗. สามารถวินิจฉัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานระบบคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเฉพาะ มีความยุงยาก
สลับซับซอน และมีขอบเขตของงานที่กวางขวางมาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอรสูสาธารณะ
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงาน 
๙. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐.พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


