ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ที่
/ 2561
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนหัวหนาฝายและผูจัดการฝาย
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
พัฒ นาระบบมาตรวิทยาแห งชาติ พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติพั ฒ นาระบบมาตรวิทยา
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีพันธกิจในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา โดยดําเนินการศึกษา คนควา และวิจัย
ทางวิทยาศาสตร เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ หรือวัสดุอางอิงที่ใชในการวัดปริมาณ เพื่อใหเครื่องมือ อุปกรณ หรือ
วัสดุอางอิงดังกลาวมีความถูกตองตามมาตรฐานสากล รวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมใหมี การถายทอดความถูกตองของ
การวัดการจัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณการวัด
สถาบันประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนหัวหนาฝายและผูจัดการฝาย ดังนี้
1. หัวหนาฝายมาตรวิทยามิติ
2. หัวหนาฝายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
3. ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร

จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 1 ตําแหนง

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการ หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
1.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
1.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไมเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ได
1.5 ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกับพักงานหรือพักราชการ
1.6 ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่น เพราะกระทําผิดวินัย
1.8 อายุ 35 ป ขึ้นไป
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 วุฒิการศึกษา
2.1.1 หัวหนาฝายมาตรวิทยามิติ และหัวหนาฝายมาตรวิทยาอุณหภูมิ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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-22.1.2 ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา
บริห ารธุรกิ จ เศรษฐศาสตร รัฐ ศาสตร รัฐ ประศาสนศาสตร วิท ยาศาสตร วิศ วกรรมศาสตร หรือ สาขาอื่ น ที่
เกี่ยวของ
2.2 ประสบการณเฉพาะตําแหนง
2.2.1 หัวหนาฝายมาตรวิทยามิติ และหัวหนาฝายมาตรวิทยาอุณหภูมิ มีประสบการณในงาน
ดานมาตรวิทยาที่เกี่ยวของ 10 ป ขึ้นไป และทํางานในระดับบริหาร 5 ป ขึ้นไป
2.2.2 ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร มีประสบการณในงานดานนโยบายและยุทธศาสตร
10 ป ขึ้นไป และทํางานในระดับบริหาร 5 ป ขึ้นไป
2.3 ประสบการณทั่วไป
2.3.1 ดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง ตั้งแตระดับ ชํานาญการพิเศษขึ้นไป อํานวยการ
ตนขึ้นไป หรือตําแหนงผูจัดการ
2.3.2 มี ค วามสามารถด า นการวางแผน การบริ ห ารงาน การจั ด การ และการบริ ห าร
งบประมาณ
2.3.3 มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห งชาติ และกฎ
ระเบียบ ในการบริหารงานภาครัฐ ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือความรูในงานมาตร
วิทยา หรือการทํางานรวมกับภาครัฐและเอกชน
2.3.4 มี ค วามรอบรู ใ นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การมี จิ ต มุ ง บริ ก าร การวางแผน
กลยุทธการบริหารความเสีย่ ง การบริหารคน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
3. ลักษณะงาน
รวมวางแผนกับผูบริหาร ในการบริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งการ ประสานงาน
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ มุงเนนคุณภาพงานที่สูงมากเปนพิเศษ เพื่อใหบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จตามภารกิจของฝายและสถาบัน
ที่กําหนดไวในแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
หัวหนาฝายมาตรวิทยามิติ และหัวหนาฝายมาตรวิทยาอุณหภูมิ วางแผนจัดหา สถาปนา วิจัยและ
พัฒนาหนวยวัดแหงชาติ วัสดุอางอิง การถายทอดคามาตรฐานการวัดแหงชาติ ไปยังผูใชงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร วางแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ แผนการเงินและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ การจัดระบบงาน
การพัฒนาธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายมาตรวิทยามิติ บริหารกลุมงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว กลุมงานวิศวกรรม
การวัดละเอียด กลุมงานมาตรวิทยานาโน
4.2 หั วหน าฝ ายมาตรวิ ท ยาอุ ณ หภู มิ บริห ารกลุ ม งานมาตรฐานปฐมภู มิ อุ ณ หภู มิ กลุ ม งาน
ถายทอดคามาตรฐานและความชื้น กลุมงานแสงและสี
4.3 ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร บริหารกลุมงานยุทธศาสตรและประเมินผล กลุมงาน
พัฒนาธุรกิจ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. การสมัครเขารับการคัดเลือก
5.1 ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ
5.2 ผูสมัครตองจัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
5.2.1 ประวัติของผูสมัคร
5.2.2 หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ ตามขอ 2.1, 2.2 และ 2.3
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชน
5.2.4 รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
5.2.5 ใบรับรองแพทย
5.2.6 เอกสารที่ แสดงถึงวิสัยทัศนการพัฒนางานที่ จะมารับผิ ดชอบ โดยเฉพาะทิศทาง
บทบาทหนาที่ และวิธีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขในการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่ มีคุณสมบัติ จากใบสมัครและเอกสาร
ประกอบใบสมัครตามที่กําหนด
6.2 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การสั ม ภาษณ ท างเว็ บ ไซต
www.nimt.or.th ในวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการสรรหา จะแจ ง ผู ที่ มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การสั ม ภาษณ เพื่ อ มาแสดงวิ สั ย ทั ศ น
แนวความคิดในการบริหารจัดการและพัฒนางาน ประมาณ 30 นาที ในวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลาและ
สถานที่ จ ะแจ ง ให ท ราบล ว งหน า ต อ ไป ผู มี สิ ท ธิ สั ม ภาษณ ห ากไม ม าสั ม ภาษณ ใ นวั น และเวลาดั ง กล า วถื อ ว า
สละสิทธิ์
6.4 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจากผูที่ผานการสัมภาษณและนําเสนอตามกระบวนการ
การแตงตั้งตอไป
7. การยืน่ ใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในเวลาราชการ
7.1 ใหผูสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
7.2 ยื่นทางไปรษณีย สงถึงผูจัดการฝายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เลขที่ 3/4 – 5
หมูที่ 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สถาบันจะยึดวันที่ ที่ไปรษณียประทับตรา
บนไปรษณียภัณฑเปนหลัก
7.3 ยื่นทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส ถึง tosporn@nimt.or.th
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได ที่ นายทศพร เอียดคง หมายเลขโทรศัพท 02 577 5100 ตอ 4109
ตองการดูขอมูลเพิ่มเติมหรือสามารถดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่ www.nimt.or.th
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นางอัจฉรา เจริญสุข)
ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

