รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.5 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จํานวนตําแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห ออกแบบฐานข อ มู ล (Database) และ จั ด ทํ า พจนานุ ก รมข อ มู ล (Data
Dictionary) บัญชีขอมูล (Data Catalog) คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) และ แนวปฏิบัติ
สําหรับชุดขอมูล (Dataset Guideline) ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)
2. ศึกษา วิ เคราะห รวบรวมขอมูล ออกแบบ และ พั ฒนาระบบงานประยุกต เพื่อใหไดระบบงาน
ประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
3. พัฒนาโปรแกรมและเขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขข อผิดพลาดของคําสั่ ง
เพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา และมีประสิทธิภาพ
4. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการ
และสภาพการใชงานของหนวยงาน
5. ศึ ก ษา วิ เ คราะห รวบรวมข อ มู ล ประกอบกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและการจั ด หาระบบ
คอมพิ ว เตอร ทั้ งด า น Hardware/Software ระบบเครื อข า ย ระบบงานประยุ ก ต และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงทั้งหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานตามภารกิจใหกับ
หนวยงาน
7. ศึกษาขอมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดทําคูมือระบบและคูมือผูใชงาน ดานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต ใหผูใชสามารถ
นําไปใชงานไดดวยตนเอง
9. ตรวจสอบ ติดตามระบบงาน ประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต
คาตอบแทน

19,500 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณ วุฒิอ ยางอื่น ที่ เทีย บไดใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าคอมพิว เตอร
หรือทางคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(3) ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางานประยุกต
(4) ความรูเกี่ยวกับการใชภาษาทางคอมพิวเตอรเบื้องตน PHP, HTML5, JAVA, Python
(5) ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลฐานขอมูล
(6) ความรูเกี่ยวกับดาน Big data / ระบบ Cloud / AI
(7) ความรูเกี่ยวกับชุดคําสั่งปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป
(8) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
(9) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
(10) ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูล
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง โดยการสอบสั ม ภาษณ และสอบปฏิ บั ติ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
(4) สอบปฏิบัติ ดังนี้
(4.1) ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล
(4.2) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
(4.3) ความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทํางานชุดคําสั่งระบบคอมพิวเตอร
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