(สำเนำ)
ประกำศสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
ที่ 10 /2562
เรื่อง ขยำยเวลำรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่สถำบัน
ตำแหน่งนักวิจัยอำวุโส
................................................................
ตามประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 8/2562 ลง
วัน ที่ 20 กุม ภาพัน ธ์ 2562 เรื่องขยายเวลารับ สมัครสอบคัดเลื อกเพื่ อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่
สถาบันนั้น เนื่องจากตาแหน่งนักวิจัยอาวุโส มีผู้สมัครจานวนน้อย สถาบันฯ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป
ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
1.1 คุณสมบัติทำงกฎหมำย
ผู้ที่ได้รับ การพิ จารณาจะต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
5) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
9) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
10) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์ก ารมหาชนอื่นเว้นแต่
เป็นกรณีตามมาตรา 30
1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีภาวะผู้นาและมนุษยสัมพันธ์ดี
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
3) มีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ
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4) มีทัศนคติ ในการทางานที่ดี และ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
ทั้งในและนอกองค์กร รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทางานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร
5) มีความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
6) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft
Office ได้อย่างดี
2. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) ดังนี้
- ตาแหน่งนักวิจัยอาวุโส สานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เอกสารแนบท้าย 1
3. รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบที่สถาบันกาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.itd.or.th
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 สาเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
3.6 ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์ในการทางาน
3.7 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ในการทางาน ตามที่ กาหนดในคุณ สมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง
3.8 ผลสอบภาษาอั งกฤษหรื อเอกสารที่ ส นั บ สนุ น ทั กษะภาษาอั งกฤษ เช่ น ผลสอบ CU-TEP หรือ
TOEFL หรือ TOEIC หรือ TU-GET หรือ IELTS เป็นต้น (ถ้ามี)
4. สถำนที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทาการของสถาบัน (09.00 – 16.30 น.) หรือส่งใบ
สมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ไปที่
สานักอานวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ จะถือวันที่
ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสาคัญ ภายในกาหนดเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้ายในการรับ
สมัคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 216 1894 - 7 ต่อ 110 ในวันและเวลาทาการของ
สถาบัน
5. กำหนดกำรรับสมัคร
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่ 24 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน 2562

รับสมัครสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สาหรับวันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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6. เงื่อนไขกำรจ้ำง
6.1 อัตราเงินเดือนขั้นต่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
6.2 ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ง านระยะเวลา 3 เดื อ นแรกของการปฏิ บั ติ ง าน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
6.3 สวัสดิการและประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน
7. กำรคัดเลือก
7.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากใบสมัคร เอกสาร
หลักฐานประกอบ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่
ทาการของสถาบันฯ และลงประกาศในเว็บไซต์ www.itd.or.th และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัคร
เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควรเท่านั้น
7.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และผล
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด
7.3 คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ การ
ตีความหรือวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลงนาม

ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์
(ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์)
รองผู้อานวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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เอกสารแนบท้าย 1
เอกสำรแนบท้ำยประกำศสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่สถำบัน
ชื่อตาแหน่ง
อัตราเลขที่
สังกัด
ประเภทตาแหน่ง
อัตราเงินเดือนขั้นต่า
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงาน

นักวิจัยอาวุโส
406
สานักพัฒ นาและส่งเสริมการวิจัย (ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ แนวโน้มการค้าและการ
พัฒนา)
วิชาการและวิชาชีพ
24,650 บาท (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณามากกว่านี้)
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งและภารกิจของสถาบัน จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ และประสบการณ์การทางานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้ในระดับดี
1. ศึกษาวิเคราะห์ แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒ นา โดยบู รณาการร่ว มกับ
องค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ
2. จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการค้าและการพัฒนา
3. จั ด แถลงข่ าวเผยแพร่ผ ลการศึ ก ษาวิเคราะห์ แนวโน้ ม ด้ านการค้ าและการ
พัฒนาสู่สาธารณะ
4. จั ด เวที ป ระชุม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางแนวโน้ ม ด้ า น
การค้าและการพัฒนา
5. เสนอข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาตาม
กรอบการดาเนินงานสถาบัน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

