
 

 

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
ที่           / 2561 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเขารับการประเมินบุคคล 
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

ประเภทสนับสนุน หรือการปรับเลื่อนคากลางเงินเดือนในระดับตําแหนงเดียวกัน ประจําป พ.ศ. 2561 
       

ดวย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขารับการประเมินบุคคล      
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามภารกิจงานของสถาบัน สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 
ประเภทสนับสนุน และการปรับเลื่อนคากลางเงินเดือนในระดับตําแหนงเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2559 ประกอบขอ 13 ขอ 14 ขอ 17 ขอ 18 และ ขอ 21 ของขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วา
ดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดตําแหนง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560              
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเขารับการประเมินบุคคล โดยสถาบันจะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามภารกิจงานของสถาบัน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ขอ 1 ตําแหนงประเภทวิชาการ และสนับสนุน ที่รับสมัคร 
1.1 กรณี เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

(1) ระดับชํานาญการพิเศษ (ชวงเงินเดือนชํานาญการพิเศษ 1) จํานวน 16 อัตรา 
ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับชํานาญการ 2 

(2) ระดับชํานาญการ (ชวงเงินเดือนชํานาญการ 1) จํานวน 5 อัตรา 
ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับปฏิบัติการ 2 

1.2 กรณี เพ่ือพิจารณาปรับเลื่อนคากลางเงินเดือนในระดับตําแหนงเดยีวกัน 
(1) จากชํานาญการ 1 เปนชํานาญการ 2 

ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับชํานาญการ 1 

(2) จากปฏิบัติการ 1 เปนปฏิบัติการ 2 
ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับปฏิบัติการ 1 

(3) จากปฏิบัติงาน 2 เปนปฏิบัติงาน 3 
ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับปฏิบัติงาน 2 

(4) จากปฏิบัติงาน 3 เปนปฏิบัติงาน 4 
ผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา
กึ่งกลางเงินเดือนตําแหนงระดับปฏิบัติงาน 3 
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ขอ 2 พนักงานตองมีคุณสมบัติพื้นฐานตาม ขอ 13 แหง ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยา
แหงชาติวาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดตําแหนง พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

ขอ 3 การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองเปนผูที่มีผลงานเปนที่
ประจักษ โดยตองมีผลงานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาท่ี (Output Outcome และ Impact) อาทิ     
เปนการพัฒนางาน การแกไขปญหา การริเริ่ม นวัตกรรม การสรางคุณคาหรือมูลคา ที่นําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานของสถาบันได 

ขอ 4 พนักงานที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 1 คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน วาดวย การประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ และสนับสนุน หรือการปรับเล่ือนคากลางเงินเดือนในระดับ
ตําแหนงเดียวกัน เพ่ือประกอบการพิจารณา คุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้ 

 4.1 ผูสมัครตองนําเสนอผลงานเดนตามตําแหนงหนาที่ที่ครองอยู เพ่ือประกอบการ
พิจารณาวาเปนผูมีความรู และความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาในเชิงปริมาณงานและคุณภาพของผลงาน (ในกรณีเปนผลงานที่มีผูร วมดําเนินการหลายคนใหคิดตาม
สัดสวนของความรับผิดชอบ(รอยละ) ตามท่ีไดเสนอโครงการหรือใหผูบังคับบัญชาระดับฝายเปนผูรับรอง 

 4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามตําแหนงที่ประสงคจะสมัครเพื่อเขารับการประเมิน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1และ เอกสารหมายเลข 2 แนบทายตามประกาศนี้ เพ่ือใชพิจารณาวา
ลักษณะงานในระดับตําแหนงใหมเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน เชน ความม่ันคงทางอารมณ ความมีเหตุผล
ความซื่อตรง และรักษาผลประโยชนของสถาบัน ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ความรูกฎหมาย กฎ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของสถาบัน 

 4.3 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เชน 
  - ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาชีพ 
  - ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูล 
  - ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
  - ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติ 
  - ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรม 
ขอ 5 การรับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาว สามารถดูรายละเอียดและพิมพใบสมัคร 

พรอมแบบฟอรมที่ใชในการสมัครไดทาง Intranet ของสถาบัน หัวขอ “รับสมัครบุคลากรเขารับการประเมินบุคคล 
สายวิชาการ และสายสนับสนุน” หรือติดตอไดที่ กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายบริหารกลาง 

 5.1 ระยะเวลาย่ืนใบสมัคร 
  (1) กรณี  ผูสมัครประสงคจะสมัครในตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ใหสง         

ใบสมัครนับหลังจากวันที่ประกาศ 30 วัน รับเอกสารการสมัครต้ังแตวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแตเวลา 
08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันทําการ ณ กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  (2) กรณี ผูสมัครประสงคจะสมัครในระดับตําแหนงอ่ืน ๆ รับเอกสารการสมัคร
ตั้งแตวันที่  1 – 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันทําการ          
ณ กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 5.2 ใหสงใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเองพรอมเอกสารตางๆที่กําหนด โดยจะตอง
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ใหครบถวนและถูกตอง พรอมท้ัง ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ หากผูสมัครรายใดย่ืนใบสมัครเกิน
วันและเวลาท่ีกําหนดจะไมรับเอกสารการสมัครทุกกรณี 
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 ขอ 6 เอกสารและหลักฐานท่ีตองสงในการสมัคร โดยเรียงลําดับเอกสาร ดังนี้ 
  6.1 ลําดับที่ 1 ใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบทายประกาศน้ี 
  6.2 ลํ าดั บที่  2 เอกสารแสดงผลงานเดน ในตํ าแหน งที่ ถื อครอง รายละเอียด              
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน โดยแตละผลงานจัดทําไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว       
(ในกรณีเปนผลงานรวมตองระบุสัดสวนดวย) 
  6.3 ลําดับที่ 3 เอกสารขอเสนอเก่ียวกับแผนงาน โครงการท่ีจะรับผิดชอบใหชัดเจน ใน
ตําแหนงที่ผูสมัครประสงคจะสมัคร โดยใหสอดคลองกับแผนแมบทและเปนตามนโยบายของสถาบัน เพ่ือสะทอน
ความรู ความสามารถ ศักยภาพ สงเสริมคานิยม I AM NIMT จัดทําไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว และ
ผานความเห็นชอบจากหัวหนากลุม และหัวหนาฝายหรือผูจัดการฝายที่พนักงานสังกัดอยู 

หมายเหตุ 
- เอกสารท้ังหมด ใหจัดทําเปนรูปเลม การนําเสนอขอมูลกระชับ ชัดเจน ใชอักษร TH Sarabun 

ขนาดตัวอักษรขนาด 16 point ใหจัดทําเปนตนฉบับ 1 ชุด พรอมสงไฟลเอกสารดวย 
- กรณีเอกสารที่นําเสนอมีจํานวนหนาที่เกินกวาที่กําหนดจะไมพิจารณาเนื้อหาในหนาที่เกินกําหนด 
- หากจัดสงเอกสารไมครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูสมัครประสงคจะเสนอ

ขอมูลเทาที่มีอยูเทาน้ัน 
- การนําเสนอผลงานเดน ในขอ 6.2 ใหจัดทําเปน Infographic power point ไมเกิน 5 สไลด 

(ใหสงเปนไฟล power point) 
- การนําเสนอผลงานเดน ในขอ 6.3 ใหจัดทําเปน Infographic power point ไมเกิน 7 สไลด 

(ใหสงเปนไฟล power point) 

 ขอ 7 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก จะพิจารณาประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 
  คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใชวิธีประเมินจากเอกสารและขอมูลตางๆ ประวัติ
สวนตัว  ประกอบการสัมภาษณผูสมัครทุกราย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ที่จําเปน ดังนี้ 
  7.1 ผลการปฏิบัติงานในระดับตําแหนงที่ถือครอง โดยพิจารณาจากความสําเร็จของ
ผลงานตามเปาหมาย มีคะแนนรวม 10 คะแนน 
  7.2 สมรรถนะความสามารถดานวิชาการ พิจารณาจากแผนงาน/ โครงการ ที่สะทอน
ความรู ความสามารถ ศักยภาพ สงเสริมคานิยม I AM NIMT โดยมีคะแนนรวม 40 คะแนน 
  7.3 ผลงานเดน ที่แสดงถึงความสําเร็จตามหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงที่ครองอยู 
ตองผานเกณฑคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ํา โดยมีคะแนนรวม 40 คะแนน 
  7.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สมัคร พิจารณาจาก
ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ การเปนผูนํา ความมั่นคงทางอารมณ เปนตน โดยมีคะแนนรวม 10 คะแนน 
  7.5 สถาบันจะประกาศรายชื่อผูสมัครเพ่ือเขารับการสัมภาษณ ประกอบการพิจารณา
เอกสารและขอมูลตางๆของผูสมัคร เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศฉบับนี้ตอไป 
  7.6 สถาบันจะประกาศรายช่ือเฉพาะผูมีสิทธิไดเสนอชื่อแตงต้ังเทานั้น 

ประกาศ   ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ.  2561 

(นางอัจฉรา เจริญสุข) 
ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 


