










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

๑. รับผิดชอบการออกแบบ ควบคุม และบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นให้ครบทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
 องค์กร โดยให้มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๒. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานด้วยความเข้าใจเชิงลึก และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอื่นๆ อาทิ Agile, 
 DevOps เป็นต้น 

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

๔. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนควบคุม และก าหนดขอบเขตด้านความปลอดภัย และการ
 บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และระบบสารสนเทศ 

๕. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการและองค์กร ค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยี ดูแล และประเมินผลการ
 ท างาน ออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับแต่ง ทดสอบระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเพ่ิมเสถียรภาพ และ
 ความมั่นคงปลอดภัย 

๖. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้การด าเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายุไม่เกิน ๕๖ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
๒. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรขีึ้นไปในสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 

๓. มีประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี  
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบระบบงาน และฐานข้อมูล 
๒. ทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
๓. ทักษะ และประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (IT Security Standards and Protocols) ความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network)  
๕. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๖. ทักษะการประสานงาน 

 



๒ 

 

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
ไม่ปกต ิ

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 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

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

 (Information System) หรือสำขำวิศวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
๓. มีประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบระบบงาน และฐานข้อมูล 
๒. ทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
๓. ทักษะ และประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (IT Security Standards and Protocols) ความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network)  
๕. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๖. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และท างานแบบมุ่งผลส าเร็จ 
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๑๐.๓    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำรสนเทศอำวุโส ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 (IT Infrastructure) สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หนา้ที่ความรับผิดชอบ 

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 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

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

 (Information System) หรือสำขำวศิวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
๓. มีประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน 

๑. ทักษะ และความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสากล 
๒. ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร หรือการพัฒนา Web 

  Application 
๓. ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Infrastructure) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (IT Security Standards and Protocols) ความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network)  
๔. ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
๕. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และท างานแบบมุ่งผลส าเร็จ 

 


