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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 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 ตาแหน่ง อาจารย์ สั งกัดคณะพัฒ นาสั งคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒ น
บริหารศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท สถาบันจึงขอประกาศ
รายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ Political Science (หรือ Politics)
๑.๒.๒ Public Administration
๑.๒.๓ International Affairs
๑.๓ ต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาเอกในระดับดีเด่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ และ ก.พ. รับ รอง หากมีร ะดับ การศึก ษาไม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์
ข้างต้น ต้องมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมากมาแสดงเพิ่มเติม
๑.๔ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกาหนด
๑.๕ มีค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอังกฤษในระดั บ ดีม าก โดยจะต้อ งแสดงผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL (ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
๑.๖ หากเป็นผู้มีผลงานวิจัย และหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
(International Publication) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ มีจริยธรรม คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
๒.๒ มีภาวะผู้นา เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง อุทิศตนและมีจิตสาธารณะ
๒.๓ มีทักษะความสามารถด้านวิชาการ การสื่อสาร และสามารถทางานกับผู้อื่นได้ดี
๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เกียรติ เคารพสิทธิของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี
๒.๕ มีความสามารถในการสอนหลักสูตรนานาชาติ
๒.๖ มีความสามารถด้านการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
๓. การคัดเลือก
คณะพัฒ นาสังคมและยุทธศาสตร์การบริห าร สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ จะพิจารณา
คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และประสบการณ์ของผู้สมัครใน
เบื้ องต้นจาก ใบสมัครและผลงานทางวิ ชาการ (ถ้ามี) หากผู้ สมัครรายใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามความ
ต้องการ สถาบันจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สาหรับวิธีการคัดเลือกอาจให้ผู้สมัครนาเสนอผลงานทาง
วิชาการและหรือใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควร

๒
๔. เงื่อนไขการปฏิบัติ
๔.๑ 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
๔.๒ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันตาแหน่งอาจารย์แล้ว
สถาบัน จะด าเนิน การตรวจสอบคุณ วุฒ ิ คุณ สมบัต ิแ ละการรับ รองอื ่น ๆ ตามที ่แ สดงไว้ใ นใบสมัค ร
หากปรากฏว่ าผู้ ได้ รั บ การบรรจุ และแต่ งตั้งมี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ แ ละการรับ รองอื่ น ๆ ที่ ไม่ ถู ก ต้ องสถาบั น
จะดาเนินการเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
๕. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กสามารถสมั ค รออนไลน์ ได้ ที่ http://job.nida.ac.th
ตั้ งแต่ บั ด นี้ จนถึงวัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยแนบหลั กฐานการรับ สมัครทางระบบรับสมัครงานของ
สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ สอบถามรายละเอีย ดติด ต่อ หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐๒ ๗๒๗ ๓๒๙๒,
๐ ๘๗ ๐๖๑ ๖๒๘๒
๖. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
๖.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๖.๓ ผลงานทางวิชาการ
๖.๔ ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษ IELTS, TOEFL (ยกเว้ นผู้ ที่ จบการศึ กษาจากต่ างประเทศที่ มี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
๖.๕ ในกรณีมีประสบการณ์ ให้แนบหนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์
๖.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
๖.๗ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๖.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
คัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน 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

