ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน
------------------------------------------------------------------------

ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ “ธุรกิจนวัตกรรม” โดยผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริม และพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่ว มกัน
กับผู้ประกอบการและภาควิชาการ รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศนวัต กรรม
ให้เกิดขึ้นในประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)
มีหน้าความรับผิดชอบ
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร
2. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการจัดการด้านระบบ
สารสนเทศขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และกำหนดความต้องการในอนาคต
3. สนับสนุนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของเจ้าหน้าที่และองค์กร
4. ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการพัฒนาและปรับ ปรุงระบบคอมพิว เตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายใน ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนอ งความต้องการด้าน
ระบบสารสนเทศ
6. จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การทำงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศ พร้อมทั้ง
สนับสนุนนโยบายด้านระบบสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร
8. ติดตามและประเมิณการดำเนินงาน กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรด้านระบบสารสนเทศขององค์กร
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9. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อใช้ใน
การประชุม
10. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงงาน และประสบการณ์
1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ
(Information Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท 2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
4. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบ
เครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย
และการพัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์รวมถึงการคิดเชิงระบบ
7. สามารถริเริ่ม และประสานงานระหว่างกลุ่มงานทางวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่
ต้องการความชำนาญเฉพาะด้านได้
8. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ - ดี
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในองค์กรได้
11.มีความรับผิดชอบและมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
12. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
13. หากมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) โดยแนบ
เอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: recruit@nia.or.th
โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง.............(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัคร
ของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร โทร. 02-017-5555 ต่อ 689
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทาง
โทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็น เวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
หมายเหตุ
เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งจะมีการประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ
และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นหรือในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และการกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยความยินยอมของผู้สมัคร
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นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบสารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
องค์กร
2. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
วางแผนแนวทางการจัดการด้านระบบสารสนเทศขององค์กรให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และกำหนดความต้องการในอนาคต
3. สนับสนุนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และองค์กร
4. ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ รวมทั ้ ง กำหนดมาตรการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ให้ ร ะบบ
สารสนเทศดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ
6. จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายด้านระบบ
สารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร
8. ติดตามและประเมิณการดำเนินงาน กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรด้าน
ระบบสารสนเทศขององค์กร
9. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ
จัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อใช้ในการประชุม
10. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science)
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท
2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
4. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย
และการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย และการ
พัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
รวมถึงการคิดเชิงระบบ
7. สามารถริเริ่ม และประสานงานระหว่างกลุ่มงานทางวิชาการ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่ต้องการความ
ชำนาญเฉพาะด้านได้
8. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
ในระดับพอใช้ - ดี
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และ
สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในองค์กรได้
11. มีความรับผิดชอบและมีภาวะการเป็นผูน้ ำที่ดี
12. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
13. หากมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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