
 
คุณสมบัติท่ัวไปและรายละเอียดการรับสมัคร 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
          ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
          1.1 มีสัญชาติไทย 
          1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
          1.3 สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา 
          1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 
          1.5 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          1.6 ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสำนักงาน 
          1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          1.8 ไมเ่คยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
          1.10 ไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
สำนักงานหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
และหรือผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสำนักงานในการเข้าร่วมทุนกับ
นิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา 8 (6) ของพระราชกฤษฎีกา 
          1.11 เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
          1.12 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 1.13 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 1.14 ไม่เป็นโรคในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 1.15 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พักงานหรือพักราชการ 
 1.16 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
เพราะกระทำความผิด 



 
2. สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(www.nia.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไป
ที่ E-mail Address: recruit@nia.or.th โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง.............(ตำแหน่งงานที่
สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก)  
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาสมัครงานในวันเข้าสัมภาษณ์ 
          กรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาในวันเข้าสัมภาษณ์ 
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
          3.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
          3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
          3.4 สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ 
          3.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  
          3.6 หลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
          3.7 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบนำเข้าเงินเดือน (Slip เงินเดือน) 
          3.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 และในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนา
ถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือก 
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้ 
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
          ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ในตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
          สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) เช่น ความรู้ที่ใช้ในงาน ประสบการณ์อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เป็นคนทำงานเพ่ือเสียสละ เพื่อสังคม เพ่ือส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม 
จริยธรรม 
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก 
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทาง
โทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามท่ีผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะ
ได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
8. การจ้าง 
          ทั้งนี้ ค่าจ้างของพนักงาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม สนช. กำหนด ซึ่ง สนช.จะได้
ประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพ่ือพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงาน
แต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นหรือในระดับ
ตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยความ
ยินยอมของผู้สมัคร 
 



นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(ระดับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนระบบสำรสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย
องค์กร 

 2.  ศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรวำงแผน
แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศขององค์กรให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสม และก ำหนดควำมต้องกำรในอนำคต 

 3.  สนับสนุนกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และองค์กร 

 4.  ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสำรสนเทศ
ด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ 

5. สนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และ
ระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศ เพื่ อ ให้บริกำรแก่ เ จ้ำหน้ำที่ ภ ำยใน 
ผู้ประกอบกำร ประชำชน และหน่วยงำนภำยนอก เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ 

6. จัดหำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบำยด้ำนระบบ
สำรสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

8. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรม และกำรใช้ทรัพยำกรด้ำน
ระบบสำรสนเทศขององค์กร 

9. สรุปผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย และ
จัดท ำเอกสำรน ำเสนอเพื่อใช้ในกำรประชุม 

10. สรุปผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผู้บังคับบัญชำ พร้อมเสนอปัญหำและแนว
ทำงแก้ไข 

11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 1. เพศชำย / หญิง อำยุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
 2.  วุ ฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือโท ในสำขำ 

วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์  วิ ทยำกำรสำรสน เ ทศ 
(Information Science) หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง  

3.  มีประสบกำรณ์ท ำงำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี/ 
ปริญญำโท 2 ปี โดยมีลักษณะงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 4.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัย ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
ระบบแม่ข่ำย และกำรพัฒนำระบบงำน รวมถึงกำรใช้
ภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่ำย 
และกำรพัฒนำระบบงำนเป็นอย่ำงดี 

 6.  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์ และ
กำรคิดเชิงระบบ 

 7.  สำมำรถริเริ่ม และประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนทำง 
     วิชำกำร หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนหรืองำนที่ 
     ต้องกำรควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนได้ 
 8.  มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำน 
 9.  มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด อ่ำน 

เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี 
10.  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม

กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ 
11. มีภำวะผู้น ำ 
 
 
 

 


