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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้ว ยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์มี ความประสงค์ จ ะรับ สมัค รคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เป็ น
พนั กงานสถาบั น ตาแหน่ ง อาจารย์ สั งกั ดคณะพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์
คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท
เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัคร
ไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒ นาองค์การ หรือด้านอื่น ๆ ที่มีส าขาเกี่ยวข้องกับ งานด้านการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ การบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาองค์ก าร การบริห ารองค์ การ รัฐ ประศาสนศาสตร์ บริห ารธุรกิจ Operation
management เทคโนโลยีการบริหาร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
๑.๓ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีมากเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรม
และการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๑.๔ มีผ ลงานวิจั ย หรื อหรื อวิท ยานิ พ นธ์ที่ส าเร็จการศึ กษาหรือเคยเป็ นผู้ ช่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง
ทางด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
๑.๔.๑ Digital Technology
๑.๔.๒ Data Science
๑.๔.๓ Human Resource Information System
๑.๔.๔ Digital HR/HR Analytics/HR Technology/HR Technology Management
๑.๔.๕ การพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และบริหารอัตรากาลัง เป็นต้น
๑.๕ มีประสบการณ์ทางานด้านการสอน/งานวิชาการระหว่างศึกษาหรือหลังสาเร็จการศึกษา
๑.๖ มี ทั กษะและความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อบริ หารจั ดการการเรี ยนการสอน การประชุ ม
การทางานและการบริหาร
๑.๗ มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ฝึกอบรม หรือบริการวิชาการอื่น ๆ ได้

๒
๒. การคัดเลือก
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และประสบการณ์ของผู้สมัครในเบื้องต้นจาก ใบสมัคร
และผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามความต้องการ สถาบันจะแจ้งให้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สาหรับวิธีการคัดเลือกอาจให้ผู้สมัครนาเสนอผลงานทางวิชาการและหรือใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควร
๓. เงื่อนไขการปฏิบัติ
๓.๑ ผู ้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กต้อ งมารายงานตัว ภายใน ๑๐ วัน นับ จากวัน ประกาศผลหรือ
นับ ตั้งแต่วัน ที่มีห นังสือให้มารายงานตัว และเมื่อมารายงานตัว แล้ว จะต้อ งเริ่ม ปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่มารายงานตัว เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
๓.๒ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันตาแหน่งอาจารย์แล้ว
สถาบัน จะดาเนิน การตรวจสอบคุณ วุฒ ิ คุณ สมบัติแ ละการรับ รองอื่น ๆ ตามที่แ สดงไว้ใ นใบสมัค รหาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและการรับรองอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องสถาบันจะดาเนินการ
เพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
๔. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th ตั้งแต่
บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๕ โดยแนบหลั ก ฐานการรั บ สมั ค รทางระบบรั บ สมั ค รงานของ
สถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ สอบถามได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ ๐๖๑ ๖๒๘๒ e-mail: torpong.jar@nida.ac.th
๕. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
๕.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ผลงานทางวิชาการ
๕.๔ ในกรณีมีประสบการณ์ ให้แนบหนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์
๕.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
คัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๘ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุแ ละแต่ งตั้ งเป็ น พนั ก งานสถาบั น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร
๒) มี ค วามเลื่ อ มใสและศรั ท ธาในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
๒) เป็ น คนวิกลจริต หรือมีกายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ เป็ น
ผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓) เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้ พักราชการ หรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๔) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) เป็ น ผู้ เคยถู กจ าคุ กโดยคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุก เว้ น แต่ โทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากสถาบั น หรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานเอกชนโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
๘) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

