ประกาศสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2552 ดำเนินกิจกำรเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติ และสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย
สำนักงำนมีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงำน โดยมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป (ทุกตาแหน่งงาน)
1. มีสัญชำติไทย
2. สำมำรถทำงำนให้แก่สำนักงำนได้เต็มเวลำ
3. มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
4. ไม่เป็นที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญซึ่งมีสัญญำจ้ำงกับสำนักงำน
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำร หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก ให้ออก หรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกำรที่กระทำกับสำนักงำน หรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของสำนักงำนหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงำน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่
เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยให้เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร หรือผู้แทนของสำนักงำนในกำร
เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น

นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ปฏิบัติกำร 3 ระดับ 1 /ปฏิบัติกำร 2 ระดับ 1 ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนระบบสำรสนเทศของ
องค์กร เพื่อให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยองค์กร
2. ศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่อประกอบกำรวำงแผน
แนวทำงกำรจั ด กำรด้ ำ นระบบสำรสนเทศขององค์ ก รให้ เป็ น ไปอย่ ำ ง
เหมำะสม และกำหนดควำมต้องกำรในอนำคต
3. สนับสนุนงำนกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่และองค์กร
4. ดูแ ลและบำรุงรัก ษำระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบงำน และระบบเครือ ข่ ำ ย
สำรสนเทศ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสำรสนเทศ
ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ
5. สนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบ
เครือ ข่ ำยสำรสนเทศ เพื่ อ ให้ บ ริก ำรแก่ เจ้ำ หน้ ำที่ ภ ำยใน ผู้ป ระกอบกำร
ประชำชน และหน่วยงำนภำยนอก เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนระบบ
สำรสนเทศ
6. จัด หำอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบงำน และระบบ
เครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรท ำงำนและปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบำยด้ำนระบบสำรสนเทศ
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรขององค์กร
8. ติดตำมและประเมินกำรดำเนินงำน กิ จกรรม และกำรใช้ ทรัพ ยำกรด้ ำน
ระบบสำรสนเทศขององค์กร
9. สรุปผลและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย และ
จัดทำเอกสำรนำเสนอเพื่อใช้ในกำรประชุม
10.สรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผู้บังคับบัญชำ พร้อมเสนอปัญหำและ
แนวทำงแก้ไข
11. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท ด้ำน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรสำรสนเทศ
(Information Science) หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วุฒิปริญญำตรีต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8 ปี
หรือ วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 6 ปี
ในงำนด้ำนกำรดูแลและบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักงำนอำจพิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่
กำหนดได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัย ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ระบบเครื่องแม่ข่ำย และกำรพัฒนำระบบงำน รวมถึง
กำรใช้ภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งในส่วนของ
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่ำย และ
กำรพัฒนำระบบงำนเป็นอย่ำงดี
6. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
และกำรคิดเชิงระบบ
7. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำน
8. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด อ่ำน
เขียน) ในระดับพอใช้ - ดี
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. มีภำวะผู้นำ

ปิดรับสมัครวันที่ 13 มิถุนำยน 2562
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
ผู้สนใจสมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์สำนักงำนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำงๆ มำยัง
งำนบุคคลและพัฒนำองค์กร ฝ่ำยบริหำรองค์กร natharada.r@nia.or.th
หลักฐำนกำรสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครตำมแบบของสำนักงำนกำหนด
2. หนังสือรับรองกำรทำงำน
3. สำเนำระเบียนรำยงำนผลกำรศึกษำ (transcript)
4. สำเนำบัตรประชำชน
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน
6. รูปถ่ำย ขนำด 3x4 เซนติเมตร ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
7. หลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
8. หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประกำรใด โปรดติดต่อ คุณณัฐรดำ รักบุญ เจ้ำหน้ำที่องค์กรนวัตกรรม (งำนบุคคลและ
พัฒนำองค์กร) โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 638

