
 
๑.ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหาร 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสภาการแพทย์แผนไทย 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

เรื่อง   การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและแบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอเล็กทรอนิกส์ การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน.ที่ต้องใช้ความรู้ .ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ.แนะน า ตรวจสอบ.และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมาย 
 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ  
      (๑)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
      (๒)  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 
      (๓)  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
      (๔)  เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
      (๕)  เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
                     (๖)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อนเพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 
      (๗)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
      (๘)  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การ
ติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หน่วยงาน และตรงตามความ
ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน  



 
 

 ๒.  ด้านการวางแผน  
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหน่วยงานที่ก าหนด        
  ๓.  ด้านการประสานงาน  
      (๑)   ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
      (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                 ๔.  ด้านการบริการ  
      (๑)   ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู  ้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2)   ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู  ้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ 
      (3)   ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะหรับต าแหน่ง 
 มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
 
ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทน   17,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาการ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสภาการแพทย์แผนไทย 

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
เรื่อง   การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ 
การรายงาน ช่วยงานแผลและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ ท า
เรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งาน
บริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบ
แผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหาราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน จัดท าเอกสารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานใน
ด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 (๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
 (๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 ๒. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสาน 
 ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับ
สมาชิกในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
 ๔. ด้านการบริการ 
 ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
  
 
 
 



 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ 
 ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาการบริหารการจัดการ 
  
ค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 

 


