










๑๐.๑    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำรสนเทศอำวุโส ด้ำนบริหำรจัดกำรระบบแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร 
 (Enterprise Application) สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. รับผิดชอบการออกแบบ ควบคุม และบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นให้ครบทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
 องค์กร โดยให้มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆที่เก่ียวข้อง  

๒. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานด้วยความเข้าใจเชิงลึก และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอื่นๆ อาทิ Agile, 
 Scrum, DevOps เป็นต้น 

๓. บริหารจัดการโครงการ ทั้งการวางแผนงาน การบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นไปตาม
 แผน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานต่างๆที่ก าหนด ตลอดจน
 ติดตามประเมินผล ปรับแผนงานโครงการ จัดท าและตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน และส่งมอบโครงการ
 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการและองค์กร ค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยี ดู แล และประเมินผลการ
 ท างาน ออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโปรแกรม รวมทั้งปรับแต่ง ทดสอบระบบ  เป็นไปตาม 
   มาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการด าเนินงาน  รวมทั้งควบคุมความปลอดภัย 
   ของนโยบายระบบสารสนเทศในส่วนการควบคุมการพัฒนาโปรแกรม 

๕. มีความรู้ความสามารถออกแบบองค์รวมทางด้าน Application Landscape ให้สอดคล้องกับ กสศ. 
๖. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพ่ือให้การด าเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่าง     

   มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๗. ส่งเสริมให้มกีารปรับปรุงและเรียนรู้วัฒนธรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง 
๘. ติดตาม ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการปรับปรุงในทีมงานแต่ละทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์   
๙. บริหารจัดการโครงการ และให้ค าปรึกษาฝึกอบรมรักษาและจ้างทรัพยากรของทีมพัฒนา 
๑๐. รายงานสถานะของโครงการในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบ  
๑๑. สามารถออกแบบรายงานในรูปแบบของ BI & Dashboard ของระบบงานและตอบโจทย์ผู้บริหาร และทุก  

   ภาคส่วน สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. สามารถบริหารการจัดการโครงการควบคุมท้ังผู้ใช้ภายในและเวนเดอร์ตามก าหนดของโครงการ 
๑๓. บริหารจัดการความรู้และพัฒนาทักษะทีมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการสอนและพัฒนาทีมงาน 
๑๔. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายุไม่เกิน ๕๖ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
๒. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึน้ไปในสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ หรือ สำขำทีเ่กี่ยวข้องกับภำรกิจ 

๓. มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโปรแกรมระบบ (BA, SA) และการทดสอบระบบ  
     (QA) ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี   รวมทั้งการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๔. มีลักษณะของความเป็นผู้น า และท างานเป็นทีม 

   ๕.  ทักษะการสื่อสารที่ดีในทุกระดับ  รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
        ๖.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการท างานในทีม / แผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๗.  มีความรู้ความสามารถทางด้านการแก้ปัญหา และรองรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี 
        ๘.  สามารถท างานแบบ Multi-tasking ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๙. ความคิดสร้างสรรค์ และคิดบวก 

 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ตามแนวความคิดในรูปแบบของ  
    Agile, Scrum และ DevOps 
๒. ทักษะและประสบการทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
๓. ทักษะและประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
๔. ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเวนเดอร์ และโครงการ (Vendor & Project Management) 
๕. ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (IT Security Standards and Protocols) ความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network)  
๖. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๗. ทักษะการประสานงานและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม และเทคนิคการเจรจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
๑๐.๒    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำรสนเทศอำวุโส ด้ำนข้อก ำหนดควำมม่ันคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 (IT Security & Compliance) สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษา ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ และกรอบแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือออกแบบทางเลือก และ
จัดท าข้อก าหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย สื่อสาร รายงาน ข้อมูล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้บริหาร ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลส่วนงาน และภาพรวม
ของ กสศ. 

๒. ประสานการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุ
ไมป่กต ิ

๓. ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกในการสอบทานและติดตามให้การด าเนินงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

๔. ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน (Awareness) และฝึกซ้อมการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุ (Cyber Drill) 

๕. ติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร วิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์ และประสานความร่วมมือทั้งภายใน/
ภายนอกองค์กร เพ่ือรับมือได้อย่างทันการณ์ 

๖. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้การด าเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๗. ควบคุมและก ากับดูแลทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้ด าเนินการภายใต้กฎหมาย
และพรบ.ที่ต้องปฎิบัติตาม อันได้แก่ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี2560, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี2562, 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, พรบ.การสื่อสาร เป็นต้น  

๘. ควบคุมและก ากับดูแลตามนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์, ISO27001:2013, COBIT, PCI DSS, GDPR 
๙. สามารถแนะน าและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายงานในส่วนของความปลอดภัยระบบสารสนเทศ , ความเสี่ยง

ทางด้านระบบและข้อมูลขององค์กรในแต่ละระบบงานและส่วนงาน 
๑๐. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเก่ียวกับประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการแก้ไขในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติ 

   ตามหรือตรวจพบช่องโหว่ของระบบงาน 
๑๑. พัฒนาและทบทวนจัดระเบียบนโยบายและขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ 

   กองทุน 
๑๒. รับผิดชอบและประสานงานกับการมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกและตอบข้อซักถามจาก 

   หน่วยงานก ากับดูแลและผู้สอบบัญชี   รวมทั้งติดตามความละเอียดของผลการตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบ 
   ให้แน่ใจแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้เป็นไปตามแผนก าหนดไว้ 

๑๓. ตรวจสอบรายงานความเปราะบางวิจัยช่องโหว่เพ่ือประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์พัฒนาบรรเทาช่องโหว่ 
   ดังกล่าว รวมทั้งการจัดท ารายงานผู้บริหาร 



๔ 

 

๑๔. ควบคุมด้านความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง และความเป็นส่วนตัวในแง่ของกฎหมาย 
๑๕. จับกระแสความปลอดภัยทางไซเบอร์และประโยชน์ที่จะได้รับส าหรับ กสศ. 
๑๖. ประสานงานและท างานร่วมกับทุกฝ่ายงานในการก ากับและดูแลทางด้านความปลอดภัยทางด้านระบบ 

   สารสนเทศและข้อมูลของ กสศ. 
๑๗. รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินหรือ Crisis Management (Escalation) 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายุไม่เกิน ๕๖ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
๒. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สำขำระบบสำรสนเทศ 

 (Information System) หรือสำขำวิศวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
๓. มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบและข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  
๔. มีประสบการณ์และมคีวามเชี่ยวชาญสูงทางด้าน COBIT, PCI-DSS และ ISO27001:2013 จะเป็นประโยชน์ 
๕. มีลักษณะของความเป็นผู้น า และท างานเป็นทีม   

        ๖.  สามารถท างานภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาในการแก้ไขปํญหา และภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี  
        ๗.  สามารถท างานแบบ Multi-tasking ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๘.  มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดบวก 
        ๙.  สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ ทางด้านระบบสารสนเทศ และกลยุทธ์ขององค์กร 
๒. ทักษะ และประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (IT Security Standards and Protocols) ความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network)  
๔. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๕. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และท างานแบบมุ่งผลส าเร็จ 
๖. หากมีใบรับรองทางด้าน CISSP, CISM และ CISA จะเป็นประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๑๐.๓    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำรสนเทศอำวุโส ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 (IT Infrastructure) สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายสื่อสารของ กสศ.ให้มีความพร้อมและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับทีมงานที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ 

๒. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ และองค์กร ค้นคว้าติดตามเทคโนโลยี ดูแล ประเมินผลการท างาน 
รวมทั้งปรับแต่งระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และเพ่ิมเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูล 

๓. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ รวมทั้งปรับแต่ง ทดสอบ แปลงข้อมูล 
เพ่ือน าไปสร้าง หรือปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบได้ถูกต้องส าหรับโครงการ / ระบบภายใน 

๔. บ ารุงรักษา และดูแลข้อมูล รวมถึงความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศ 
๕. วางแผนทดสอบระบบงานให้เป็นไปตาม Guideline ที่ก าหนด และก าหนดขอบเขตของแต่ละระบบงาน 

และจัดท า Test Case รวมทั้งติดตาม และสรุปผลการทดสอบระบบร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้ใช้งาน
ระบบ 

๖. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้การด าเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

        ๗.  รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินหรือ Crisis Management (Escalation) 
         ๘. ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของงบลงทุนในส่วนของ Datacenter, Cloud service และ  
             Infrastructure 
         ๙. จัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญาและการต่อการบ ารุงรักษในส่วนของ Infrastructure, Cloud และ Software ที ่
              เกี่ยวข้อทั้งหมด 
        ๑๐. สร้างความสัมพันธ์กับทางเวนเดอร์ที่จะส่งมอบ Strategic Business values และ Platform  
        ๑๑. ปรับและเพ่ิมสมรรถนะการท างานของระบบในส่วนของระบบ Infrastructure   
        ๑๒. รับผิดชอบและก ากับดูแลในส่วนของ Office Collaboration, AD, DNS, DHCP, Cloud service (               
              (IaaS, PaaS และ SaaS), Operation System, Database 
        ๑๓. รับผิดชอบและก ากับ ดูแลในส่วนของการส ารองข้อมูล และการกู้ข้อมูล (Business Contingency  
              Management) 
        ๑๔. ควบคุม ก ากับและดูแลในส่วนของการปิดช่องโหว่ (VA) 
        ๑๕. สอนงานทีมงานและพัฒนาทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 
 



๖ 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายุไม่เกิน ๕๖ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
๒. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรขีึ้นไปในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สำขำระบบสำรสนเทศ 

 (Information System) หรือสำขำวศิวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
๓. มีประสบการณท์างด้านการบริหารจัดการทางด้าน Infrastructure และ Datacenter ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  
๔. มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน Operating System (RedHat, Ubuntu,  

   CentOS, AIX, Linux และ Windows) 
๕. มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน Storage (HP, IBM, EMC และ Nutanix) 
๖. มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน HA, BCM (BCP และ DRP) 
๗. มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน Cloud service (IaaS, PaaS, SaaS) 
๘. สามารถท างานภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาในการแก้ไขปํญหา และภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี  
๙. มีลักษณะของความเป็นผู้น า และท างานเป็นทีม 
๑๐. มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดบวก 
๑๑. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
๑๒. ท างานในลักษณะ Multi-Tasking ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะ และความรู้ด้าน Operating System (RedHat, Ubuntu, CentOS, AIX, Linux และ Windows) 
๒. ทักษะ และความรู้ด้าน HA, BCM (BCP และ DRP) 
๓. ทักษะ และความรู้ด้าน Cloud service (IaaS, PaaS, SaaS) 
๔. ทักษะ และความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (Oracle, MSSQL, MySQL, MongoDB เป็นต้น) 
๕. ทักษะ และความรู้ด้าน Monitoring Tool (Zabbix, Solarwind เป็นต้น) 
๖. ทักษะ และความรู้ด้าน Network (CISCO, Fortigate, HP เป็นต้น) 
๗. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๘. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และท างานแบบมุ่งผลส าเร็จ 

 


