
 
 ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
--------------------------------------- 

 

ด้วย  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวัน รายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ดังนี้ 
 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
1.1 นักรังสีการแพทย์ จ านวน 1 อัตรา   ค่าจ้าง  11,230  บาท/เดือน 
1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้าง  420 บาท/วัน   

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎมายอ่ืน 
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(14) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎมายอ่ืน 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้  

3. การรับสมัคร 

 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 10 มิถุนายน  2564 ในวันและเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  โทร 0 5659 9000 ต่อ 102 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องน าเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

   3.1.1   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 * 1 นิ้ว   
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
               3.1.2   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.1.3   ส าเนาแสดงผลศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบประกาศนียบัตร/ส าเนาใบปริญญา
บัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ใน
กรณีที ่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 3.1.4  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)       
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 3.1.5   หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 3.1.6   หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) จ านวน  1  ฉบับ 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ภายใน วันที ่ 15  มิถุนายน  2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์   

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  ณ 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด  1 ปี 
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 
   ประกาศ   ณ   วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564                   
 
 
 

(นายปริญญา พวงศรีทอง) 
                    นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564           
---------------------------------------------------- 

ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย ์

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ     11,230  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่  30 กันยายน 2564 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย เช่น 
การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้
ที่ยุ่งยาก ด้วยเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การค านวณปริมาณรังสีและการก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่
ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจาก
เครื่องก าเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกัน
อันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือ
เทคนิคใหม่ๆ ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
 2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี วินิ
ฉัย ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพ่ือพัฒนางานรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 
 3.  ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับผู้รับบริการ 
 4. ด าเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
จากรังสี 
 5. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ด าเนินการจัดท าอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 1. ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 2. จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย 
 3. ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์น ามาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้มารับบริการ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

***************************** 
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ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อัตราค่าจ้าง   วันละ 420 บาท         
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่ง ระบบชุดค าสั่งประยุกต์ การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับบผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
  3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานงานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
  6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องาการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงาน 
  7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้
งานของหน่วยงาน 
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  9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  10. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
  1. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
  1. จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
  1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
  2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
  3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

******************************************* 

 

 

 


