นักกลยุทธ์นวัตกรรม สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute)
ระดับตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบกำรณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. รวบรวม บัน ทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงทั้ง และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทาการตรวจสอบความถูกต้องและ 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้าน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทาการสรุปผล
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. ออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการศึกษาด้านอนาคตศาสตร์ ใน รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ
รายประเด็น/รายอุตสาหกรรม
(Information Science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนการสารวจและดาเนินการจัด เก็บข้อมูล โดยกาหนดวิธีการ 3. วุฒิปริญญาโทต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี
จานวนกลุ่ ม ตั ว อย่ าง เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิเคราะห์ ได้ ถู กต้ อ ง หรือ วุฒิปริญญาเอกต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย
ครบถ้ ว นตามจ านวนที่ ต้ อ งการ และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง 2 ปี ในงานด้านสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติและรูปแบบต่างๆ
เศรษฐศาสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม สานักงานอาจ
4. ออกแบบ พั ฒ นา และเสนอแนะด้ านนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ที่
พิจารณารับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดได้ตาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ แนวโน้ ม และความ
ความจาเป็นและเหมาะสม
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนการ
5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และ
วิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นอย่างดี
จั ด การงานด้ า นต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ และ
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กาหนด
6. ติด ตามผลการด าเนิ น งานตามแนวนโยบายหรือยุ ท ธศาสตร์ข อง และการคิดเชิงระบบ
สถาบั น IFI เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการตั ด สิ น ใจและ 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับ
บุคคลอื่น
ประกอบการดาเนินงานต่างๆ
7. รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ แ ละถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วกั บ 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน
เขียน) ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ โครงการและแผนงานของสถาบัน IFI
8. รวบรวม จัดทาข้อมูล สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอ 8. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในระดับดี อาทิ โปรแกรม MS
ผู้บริหาร
9. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและ Excel โปรแกรม MS Powerpoint โปรแกรม SPSS
แนวทางแก้ไข
โปรแกรม Tableau และภาษา R เป็นต้น
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความ
กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
10. มีภาวะผู้นา

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์สานักงานแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ มายัง
งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร natharada.r@nia.or.th
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครตามแบบของสานักงานกาหนด
2. หนังสือรับรองการทางาน
3. สาเนาระเบียนรายงานผลการศึกษา (transcript)
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ คุณณัฐรดา รักบุญ เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส (งานบุคคล
และพัฒนาองค์กร) โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 638

