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

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. วำงแผนปฏิ บั ติ ง ำน แผนงำน โครงกำร และแผนกำรใช้ จ่ ำ ย 1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
งบประมำณของโครงกำรตำมแนวนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของสถำบัน และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ดูแลและรับผิดชอบกำรบริหำรโครงกำร ผลักดันกิจกรรมทีเกี่ยวข้องกับ 2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำโทหรือปริญญำเอก ด้ำน
โครงกำรให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์
3. จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน และผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิทยำกำรสำรสนเทศ
ตลอดจนกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำ ดัชนีควำมสำเร็จของแผน รวมทั้ง
(Information Science) หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัด ท ำฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นงบประมำณ แผนงำน โครงกำร และผลกำร
3. วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8 ปี
ดำเนินงำน
หรือ วุฒิปริญญำเอกต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
4. ออกแบบ วำงแผน และบริหำรโครงกำรศึกษำด้ำนอนำคตศำสตร์ใ น
4 ปี ในงำนด้ำนสำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
รำยประเด็น/ รำยอุตสำหกรรม
5. วำงแผนกำรสำรวจและดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล ดำเนินกำรวิเครำะห์ เศรษฐศำสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม สำนักงำนอำจ
พิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดได้ตำม
ข้อมูลในมิติและรูปแบบต่ำงๆ
6. ออกแบบ พั ฒ นำ และเสนอแนะด้ ำ นนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ที่ ควำมจำเป็นและเหมำะสม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มส ำหรั บ แนวโน้ ม และควำม 4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผนกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต
วิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเป็นอย่ำงดี
7. ประสำนงำนร่วมกั บ หน่ วยงำนต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก และ 5. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
จั ด กำรงำนด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ และ และกำรคิดเชิงระบบ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
6. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
8. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของสถำบัน บุคคลอื่น
IFI พร้อ มจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนด้ ำนยุทธศำสตร์ข อง
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับดี
สถำบั น IFI เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรในกำรตั ด สิ น ใจและ
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรม
ประกอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในระดับดี อำทิ โปรแกรม MS
9. รวบรวม จัดท ำข้ อ มู ล สรุ ปรำยงำนต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ น ำเสนอ
Excel โปรแกรม MS Powerpoint โปรแกรม SPSS
ผู้บริหำร
10. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผู้บังคับบัญชำ พร้อมเสนอปัญหำและ โปรแกรม Tableau และภำษำ R เป็นต้น
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
แนวทำงแก้ไข
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
11. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
10. มีภำวะผู้นำ

นักกลยุทธ์นวัตกรรม สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. รวบรวม บัน ทึกและวิเครำะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและเชิง 1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
คุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำแนวโน้มและควำมเปลี่ยนแปลงทั้ง และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ 2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำโทหรือปริญญำเอก ด้ำน
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำกำรสรุปผล
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์
2. ออกแบบ วำงแผน และบริหำรโครงกำรศึกษำด้ำนอนำคตศำสตร์ ใน รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิทยำกำรสำรสนเทศ
รำยประเด็น/รำยอุตสำหกรรม
(Information Science) หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วำงแผนกำรสำรวจและดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดวิธีกำร 3. วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 6 ปี
จำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ ำง เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ น ำมำวิเครำะห์ ได้ ถู กต้ อ ง หรือ วุฒิปริญญำเอกต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย
ครบถ้ ว นตำมจ ำนวนที่ ต้ อ งกำร และมี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง 2 ปี ในงำนด้ำนสำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลในมิติและรูปแบบต่ำงๆ
เศรษฐศำสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม สำนักงำนอำจ
4. ออกแบบ พั ฒ นำ และเสนอแนะด้ ำนนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ที่
พิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดได้ตำม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มส ำหรั บ แนวโน้ ม และควำม
ควำมจำเป็นและเหมำะสม
เปลี่ยนแปลงในอนำคต
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผนกำร
5. ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และ
วิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเป็นอย่ำงดี
จั ด กำรงำนด้ ำ นต่ ำ งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ และ
5. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
6. ติด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวนโยบำยหรือ ยุ ท ธศำสตร์ข อง และกำรคิดเชิงระบบ
สถำบั น IFI เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรในกำรตั ด สิ น ใจและ 6. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
บุคคลอื่น
ประกอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
7. รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ แ ละถ่ ำยทอดองค์ ค วำมรู้ที่ เกี่ ย วกั บ 7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับดี
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรม
ยุทธศำสตร์ โครงกำรและแผนงำนของสถำบัน IFI
8. รวบรวม จัดทำข้อมูล สรุปรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในระดับดี อำทิ โปรแกรม MS
Excel โปรแกรม MS Powerpoint โปรแกรม SPSS
ผู้บริหำร
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผู้บังคับบัญชำ พร้อมเสนอปัญหำและ โปรแกรม Tableau และภำษำ R เป็นต้น
แนวทำงแก้ไข
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
10. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. มีภำวะผู้นำ

นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานยุทธศาสตร์องค์กร) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ศึ ก ษำและวิ เครำะห์ น โยบำยระดั บ มหภำค ได้ แ ก่ นโยบำยชำติ 1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
นโยบำยรั ฐ บำล นโยบำยกระทรวง นโยบำยอุ ต สำหกรรม เพื่ อ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
วำงแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำโท ด้ำนเศรษฐศำสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์นวัตกรรม พร้อมวิเครำะห์ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
ข้ อ มู ล ที่ ค้ น คว้ ำ และรวบรวมได้ เพื่ อ น ำมำจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ที่ วิทยำศำสตร์ หรือ สำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
3. วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 6 ปี ใน
3. ออกแบบ วำงแผน และบริหำรโครงกำรศึกษำและวิเครำะห์นโยบำย งำนด้ำนวิจัยนโยบำย วิจัยเชิงธุรกิจ หรือวิจัยเชิงสังคม
ด้ำนระบบนวัตกรรม/รำยอุตสำหกรรม
สำนักงำนอำจพิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่
4. ออกแบบ พั ฒ นำ และเสนอแนะด้ ำนนโยบำยและยุท ธศำสตร์ ที่
กำหนดได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบนวัตกรรม/รำยอุตสำหกรรม
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผนกำร
5. ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และ
วิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเป็นอย่ำงดี
จั ด กำรงำนด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ และ
5. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
และกำรคิดเชิงระบบ
6. ติด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวนโยบำยหรือยุ ท ธศำสตร์ข อง
6. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ส ำนั ก งำน พร้ อ มจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น
บุคคลอื่น
ยุทธศำสตร์ของส ำนั กงำน เพื่อ เป็ น ข้อมู ล ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรในกำร
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด อ่ำน
ตัดสินใจและประกอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
7. รวบรวมขอมู ล เพื่ อ เผยแพรและถำยทอดองคควำมรู ที่ เกี่ ย วกั บ เขียน) ในระดับดี
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรม
ยุทธศำสตร์ โครงกำรและแผนงำนของสำนักงำน
8. รวบรวม จัดทำข้อมูล สรุปรำยงำนต่ำ งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในระดับดี อำทิ โปรแกรม MS
Excel โปรแกรม MS Powerpoint โปรแกรม SPSS
ผู้บริหำร
9. สรุป ผลกำรปฏิบั ติงำน รำยงำนผู้บั งคับ บั ญ ชำ พร้อมเสนอปัญ หำ และโปรแกรม Tableau
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
และแนวทำงแก้ไข
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
10. มีภำวะผู้นำ

นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานยุทธศาสตร์องค์กร) ปฏิบัติการ 2 ระดับ 1
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ศึ ก ษำและวิ เครำะห์ น โยบำยระดั บ มหภำค ได้ แ ก่ นโยบำยชำติ 1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
นโยบำยรั ฐ บำล นโยบำยกระทรวง นโยบำยอุ ต สำหกรรม เพื่ อ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
วำงแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำโท ด้ำนเศรษฐศำสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์นวัตกรรม พร้อมวิเครำะห์ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
ข้ อ มู ล ที่ ค้ น คว้ ำ และรวบรวมได้ เพื่ อ น ำมำจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ที่ วิทยำศำสตร์ หรือ สำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
3. วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี ใน
3. ออกแบบ วำงแผน และบริหำรโครงกำรศึกษำและวิเครำะห์นโยบำย งำนด้ำนวิจัยนโยบำย วิจัยเชิงธุรกิจ หรือวิจัยเชิงสังคม
ด้ำนระบบนวัตกรรม/รำยอุตสำหกรรม
สำนักงำนอำจพิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่
4. ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และ
กำหนดได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
จั ด กำรงำนด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ และ
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผนกำร
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
วิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเป็นอย่ำงดี
5. ติด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวนโยบำยหรือยุ ท ธศำสตร์ข อง
5. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
ส ำนั ก งำน พร้ อ มจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น
และกำรคิดเชิงระบบ
ยุทธศำสตร์ของส ำนั กงำน เพื่อ เป็ น ข้อมู ล ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรในกำร
6. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ตัดสินใจและประกอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
บุคคลอื่น
6. รวบรวมขอมู ล เพื่ อ เผยแพรและถำยทอดองคควำมรู ที่ เกี่ ย วกั บ
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด อ่ำน
ยุทธศำสตร์ โครงกำรและแผนงำนของสำนักงำน
7. รวบรวม จัดทำข้อมูล สรุปรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ เขียน) ในระดับพอใช้ - ดี
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรม
ผู้บริหำร
8. สรุป ผลกำรปฏิบั ติงำน รำยงำนผู้บั งคับ บั ญ ชำ พร้อมเสนอปัญ หำ ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในระดับดี อำทิ โปรแกรม MS
Excel โปรแกรม MS Powerpoint โปรแกรม SPSS
และแนวทำงแก้ไข
และโปรแกรม Tableau
9. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. มีภำวะผู้นำ

นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งำนด้ ำ นระบบ 1. เพศชำย/หญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์
สำรสนเทศขององค์กร เพื่อให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และเป้ำหมำยองค์กร
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท ด้ำน
2. ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบกำร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรสำรสนเทศ
วำงแผนแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศขององค์กรให้เป็นไป (Information Science) หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเหมำะสม และกำหนดควำมต้องกำรในอนำคต
3. วุฒิปริญญำตรีต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8 ปี
3. สนับ สนุน งำนกำรใช้ งำนระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบงำน และระบบ
หรือ วุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 6 ปี
เครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในงำนด้ำนกำรดูแลและบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และองค์กร
4. ดูแลและบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบเครือข่ำย สำนักงำนอำจพิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่
สำรสนเทศ รวมทั้ ง ก ำหนดมำตรกำรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบ กำหนดได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สำรสนเทศดำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ
5. สนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และ ทันสมัย ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำยใน ระบบเครื่องแม่ข่ำย และกำรพัฒนำระบบงำน รวมถึง
ผู้ป ระกอบกำร ประชำชน และหน่วยงำนภำยนอก เพื่ อ ตอบสนอง กำรใช้ภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควำมต้องกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบและวำงแผน
6. จัดหำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำน และระบบ โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งในส่วนของ
เครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมี ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่ำย และ
ประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำระบบงำนเป็นอย่ำงดี
7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
6. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
กำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบำยด้ำนระบบ
และกำรคิดเชิงระบบ
สำรสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรขององค์กร
7. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
8. ติดตำมและประเมินกำรดำเนินงำน กิจกรรม และกำรใช้ทรัพ ยำกร
บุคคลอื่น
ด้ำนระบบสำรสนเทศขององค์กร
9. สรุปผลและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย 8. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับดี/พอใช้
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
และจัดทำเอกสำรนำเสนอเพื่อใช้ในกำรประชุม
10.สรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผู้บังคับบัญชำ พร้อมเสนอปัญหำและ กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. มีภำวะผู้นำ
แนวทำงแก้ไข

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีกำร
ทำงำน ระบบด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลสมัยใหม่ ให้เหมำะสมเชื่อมโยง
กับระบบต่ำงๆ สภำพแวดล้อมและทิศทำง กลยุทธ์ของ สนช. เพื่อสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถและผลงำนของบุคลำกร
2. คำดกำรณ์แนวโน้มและปัญหำในกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดขึน้ ได้
ในอนำคตของ สนช. จำกข้อมูลที่วิเครำะห์ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งกำรป้องกันปัญหำที่
อำจจะเกิดขึ้น
3. ติดตำม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินและจัดทำรำยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
และสนับสนุนกำรจัดทำแผนและกำรปรับปรุง กำรตัดสินใจของฝ่ำย
บริหำร
4. ให้คำปรึกษำ แนะนำ อธิบำยและตอบคำถำมเกี่ยวกับควำมรู/้ งำนใน
ควำมรับผิดชอบ ที่แสดงควำมเชื่อมโยงไปยังระบบงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อสงสัยในกำรใช้เครือ่ งมือ/ระบบมำตรฐำนในกำรบริหำรงำน
บุคคลของสำนักงำน
5. ติดต่อ ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
6. ดำเนินกำร จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง เอกสำรเผยแพร่ต่ำงๆ
หรือนำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรเรียนรู้และกำรทำควำม
เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

1. ชำย/หญิง อำยุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชำยต้อง
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี/โท/เอก ในสำขำกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ รัฐศำสตร์ กำรจัดกำร นิติศำสตร์
จิตวิทยำ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง จำก
สถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง
3. ระดับปริญญำตรี/โท/เอก ต้องมีประสบกำรณ์ทำงำนเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี/ 6ปี / 2ปี ตำมลำดับ โดยมีลักษณะงำนตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
4. มีควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ระบบ
สมรรถนะ (Competency) ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance Based Management)
กำรบริหำรค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร หลักกำรบริหำร
คุณภำพชีวิตและบุคลำกรสัมพันธ์ กำรวำงแผน
ทรัพยำกรบุคคล (Manpower Planning) กำรบริหำร
สำยอำชีพ (Career Management) และกฎหมำย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในกำรวิเครำะห์ กำรคิดเชิงระบบ และกำรพัฒนำบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูล
6. สำมำรถริเริม่ พัฒนำ ปรับปรุงกำรดำเนินงำนต่ำงๆที่รับผิดชอบ
7. มีภำวะผู้นำ มีทักษะกำรสื่อสำร มีควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์ในกำร
ทำงำน
8. มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบตั ิงำน
9. มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถ
ประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนได้
10. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด อ่ำน
เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. บริหำรงบประมำณ ประสำนงำนจัดทำคำของบประมำณและ
1. ชำย/หญิง อำยุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชำยต้อง
ประสำนงำนกำรเชื่อมโยงนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณของสำนัก
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
งบประมำณ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงำนที่
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี/โท ในด้ำนเศรษฐศำสตร์
เกี่ยวข้อง
บริหำรธุรกิจ (สำขำกำรเงิน กำรบัญชี) หรือสำขำอื่นที่
2. ติดต่อประสำนงำน รวบรวม ตรวจสอบ และจัดกำรงำนด้ำนต่ำงๆ
เกี่ยวข้อง
ของงำนงบประมำณ และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนเอกสำรกำร 3. ประสบกำรณ์ทำงำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี/ ปริญญำ
ประชุม และงำนอื่นๆ ของงำนงบประมำณ
โท 2 ปี สำนักงำนอำจพิจำรณำรับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรง
3. ศึกษำ วิเครำะห์กำรดำเนินงำนด้ำนงบประมำณของสำนักงำน สรุป
ตำมที่กำหนดได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
รำยงำน และนำเสนอรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้นทรำบเป็นระยะ 4. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรวำงแผน และ
4. วำงแผน ปรับปรุง แก้ไข และแก้ปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่
นโยบำยขององค์กรเป็นอย่ำงดี
รับผิดชอบ รวมทั้งรำยงำนกำรแก้ไขและผลกำรดำเนินงำนให้
5. สำมำรถริเริ่ม พัฒนำ ปรับปรุงแผนกำรดำเนินกำร
ผู้บังคับบัญชำขั้นต้นทรำบโดยเร็ว
และพัฒนำฐำนข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้เป็นอย่ำงดี
5. บริหำรงำนด้ำนฐำนข้อมูล เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพในกำร
6. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
บริหำรงำนด้ำนงบประมำณของสำนักงำน
และกำรคิดเชิงระบบ
6. ริเริ่มและพัฒนำงำนใหม่ เพือ่ ให้งำนที่รับผิดชอบมีควำมทันสมัย และ 7. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับ
มีประสิทธิภำพสูงอยู่เสมอ
บุคคลอื่น
7. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์อย่ำง
เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
9. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำม
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ
10. มีภำวะผู้นำ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทำนและประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะกรรมกำรบริหำร และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ตรวจสอบกำรดูแลรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำ
เป็นไปโดยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วย
เทคนิคหรือวิธีกำรตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ตำมควำมจำเป็นและ
เหมำะสม
3. ติดตำมผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน รวมทั้งเสนอแนะวิธีกำรหรือ
มำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4. ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงำน แผนงำนและผลกำร
ตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหำต่ำงๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหำรือเพื่อ
ขอรับควำมเห็นและข้อเสนอแนะ วิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุง
แก้ไขร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง และสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของสำนักงำนบรรลุ
เป้ำหมำย และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ชำย/หญิง อำยุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชำยต้อง
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี/โท ในสำขำบัญชี กำรเงิน
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง จำก
สถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง
3. ประสบกำรณ์ทำงำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี/ ปริญญำ
โท 2 ปี โดยมีลักษณะงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
4. มีควำมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล สรุปรำยงำน
ดำเนินกำร ประสำนงำน ติดตำมงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจัดระบบงำน
6. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย แผนงำนด้ำนต่ำงๆ
ของสำนักงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7. สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งำนที่รับผิดชอบให้ทันสมัย
8. มีภำวะผู้นำ

ผู้สนใจสมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์สำนักงำนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำงๆ มำยัง
งำนบุคคลและพัฒนำองค์กร ฝ่ำยบริหำรองค์กร natharada.r@nia.or.th พร้อมระบุตำแหน่งที่ท่ำนสนใจสมัคร
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. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
9. หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประกำรใด โปรดติดต่อ คุณณัฐรดำ รักบุญ เจ้ำหน้ำที่องค์กรนวัตกรรม (งำนบุคคลและ
พัฒนำองค์กร) โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 638

