ประกาศศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
----------------------------ด้วยศูนย์ประสานคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐.- บาท
โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
๒.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) เป็นอย่างดี การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๔ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) และภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในระดับที่สื่อสารได้ดี
๒.๕ มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๒.๖ มีความใฝ่รู้และตั้งใจทางาน มีความยืดหยุ่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และอุทิศเวลาให้การปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่
๒.๗ สามารถติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
รักในงานบริการ
๒.๘ หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนในระดับดี จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
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๓.๑ การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๓.๒ การรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๓.๓ การจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึกรายงานการประชุม
๓.๔ การสรุปแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ให้ผู้วิจัยทราบผลการพิจารณา และการจัดทาเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๓.๕ การเขียนโครงการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ให้แก่บุคลากรในสถาบัน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
๓.๖ การประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบันเกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๓.๗ การประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๓.๘ การจัดเก็บฐานข้อมูลของโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้เป็นความลับ
๓.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. ระเบียบการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ดังนี้
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครทางเว็ปไซด์ https://ecnida.nida.ac.th/th/ และส่งใบสมัคร
ทางอี เ มล irbnida@gmail.com เป็ น ไฟล์ PDF เท่ า นั้ น โดยสามารถส่ ง ใบสมั ค รได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ คุณชุติมาภรณ์ ค้าขาย โทร. ๐๘๒-๔๘๑-๐๑๕๔
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
จานวน ๑ รูป
๕.๒ สาเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครสอบ เช่น สาเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ
พร้อมสาเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาตามที่ใช้สมัครสอบ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๔ กรณีเพศชายให้ยื่นสาเนาหลักฐานใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์การคัดเลือกทหารแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

-3๕.๖ สาเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ TOEFL/ITP, IELT, TOEIC,
CU – TEP, TU - GET
๕.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน สามารถนามายื่นในวันที่มาสอบ
สัมภาษณ์ได้
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง
ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รสอบให้ ถื อ ว่ า ผู้ ส อบรายนั้ น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
และจะต้องส่งเอกสารให้ครบภายในวันที่มาสัมภาษณ์ หากส่งเอกสารไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสัมภาษณ์
๖. วิธีการสอบคัดเลือก จะทาการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖.๑ สอบข้อเขียน ๔๐ คะแนน
๖.๒ สอบสัมภาษณ์ ๖๐ คะแนน
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชาวน์ปัญญา
และไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และ
ได้คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
๗.๒ เมื่อดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จะประกาศรายชื่ อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ข้อเขียน) มากกว่าจะ
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้รับหมายเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะประกาศ
วันและสถานที่ใ นการสอบคัดเลือกทางเว็ปไซด์ https://ecnida.nida.ac.th/th/ หรือแจ้งทางอีเมลที่ระบุ
ในใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี)
ผู้อานวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-4รายละเอียดแนบท้าย
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๘ ผู้ ที่ จะได้รับการบรรจุแ ละแต่ งตั้ ง เป็น พนั กงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั ก ษณะ
ต้องห้ามดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร
๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
๒) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือน
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
๔) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน

