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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 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
พนักงานสถาบัน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาการจั ดการ ๒ อัตรา สาขาการตลาด ๒ อัตรา สาขาการเงิน ๑ อัตรา สาขาบัญชี ๑ อัตรา รวมทั้งหมด
จานวน ๖ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียด ให้ทราบดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ คุณสมบัติพื้นฐาน
๑.๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ประกาศรับสมัครจากสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๑.๒.๒ มีความสามารถในการสอนได้ทั้งในห้องเรียน ออนไลน์ และแบบผสม
๑.๒.๓ มีประสบการณ์การสอนและมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาที่สมัครที่มีคุณภาพที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
๑.๓ คุณสมบัติเพิ่มเติมที่คณะให้น้าหนักในการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑.๓.๑ สถาบั น การศึกษาที่ผู้ สมัครจบมาจากต่างประเทศเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก AACSB หรือ EFMD ทางด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
๑.๓.๒ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นทีม
๑.๓.๓ มีความสามารถในการสอนและสื่อสารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีและในรูปแบบต่างๆ
คือ การสอนในห้อง ออนไลน์ และแบบผสม สาหรับ ผู้สมัครชาวไทยสามารถสอนได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
๑.๓.๔ ผลงานวิจัย หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
คุณ ภาพสู ง (เช่น เป็ น วารสารที่อยู่ ในการจัดอันดับของ Scimago ที่เป็น Q๑ และ Q๒) จะได้รับน้าหนักใน
การพิจารณาเป็นพิเศษ และควรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ภายในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา
๑.๓.๕ ส าหรับสาขาบัญชี คณะจะพิจารณาผู้ส มัครที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอก
ทีม่ ีประสบการณ์และความสามารถในการสอนด้านบัญชีบริหารเป็นพิเศษ
๑.๓.๖ ส าหรับสาขาการจัดการ คณะจะพิ จารณาผู้ สมั ครที่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาพฤติ ก รรมองค์ ก าร (Organizational Behavior) หรื อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human Resource)
และสาขาภาวะผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) หรื อ การจั ดการด้ านนวั ตกรรมเทคโนโลยี (Technology and
Innovation Management) เป็นพิเศษ

๒
๑.๓.๗ สาหรับสาขาการเงิน คณะจะพิจารณาผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาการเงินองค์กร (Corporate Finance) หรือ บัญชีการเงิน (Financial Accounting) หรือเศรษฐศาสตร์
การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นพิเศษ
๒. การคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัคร ประวัติ
การศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทางาน และผลงานทางวิชาการจากใบสมัครและเอกสารที่คณะอาจจะ
ขอเพิ่ มเติม คณะขอสงวนสิ ทธิ์ในการเชิญเฉพาะผู้ สมัครที่คณะพิจารณาตามกระบวนการและขั้นตอนของคณะแล้ ว
และเห็นว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของคณะมาเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยหรือทดสอบ
การสอนได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมในการคัดเลือก คณะจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบเมื่อ
กระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
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 ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๕ โดยแนบหลั ก ฐานการรั บ สมั ค รทางระบบรั บ สมั ค รงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สอบถามรายละเอียดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๙๒
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 ๖ ตุลาคม 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

