
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาท่ีของสถาบัน 

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานบุคคล 
-------------------------------- 

  ดวยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนเจาหนาที่ของสถาบันในตําแหนง 

เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล จํานวน 1 อัตรา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาที่ของสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนงงานและรายละเอียดงาน 

     ตําแหนงที่รบัสมัครและรายละเอียดงาน ปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและคดัเลือก 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดไวในมาตรา 31 

แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(3) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(5) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(6) ไมเปนที่ปรกึษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน 
(7) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(8) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ

ผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง 

(10) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการของสถาบันหรือขัดแยงกับวัตถุประสงคของสถาบันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทน
ของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิตบิุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 
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     2.2 คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี  

 3. การรับสมัคร 

     3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมคัร 

ใหผูประสงคจะสมัคร กรอกขอมูลพรอมแนบไฟลหลักฐานประกอบการสมัคร ตามขอ 3.2  

ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกสตามลิ้งก  http://app.narit.or.th/hr  ต้ังแตบัดน้ี จนถึงวันที่ 30 เมษายน  

พ.ศ. 2565  (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกสจะปดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) 

     3.2 หลกัฐานประกอบการสมัคร (ไฟล PDF) 

(1) ใบสมัครสถาบันพรอมรูปถาย     จํานวน 1 ชดุ 
(2) ประวัตสิวนตัว (Resume)     จํานวน 1 ชดุ 
(3) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน    จํานวน 1 ชดุ 
(4) สาํเนาทะเบียนบาน      จํานวน 1 ชดุ 
(5) สาํเนาแสดงวุฒิการศึกษา     จํานวน 1 ชดุ 
(6) สาํเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จํานวน 1 ชดุ 
(7) เอกสารรับรองการผานการเกณฑทหาร (ชาย)   จํานวน 1 ชดุ 
(8) สาํเนาหลักฐานแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)  จํานวน 1 ชดุ 
(9) หนังสือผานงานและหลักฐานแสดงรายไดคร้ังหลังสุด (ถามี) จํานวน 1 ชดุ 
(10) ใบรับรองแพทย (ไมเกนิ 3 เดือน)    จํานวน 1 ชดุ  

 4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

กําหนดการวัน เวลา สถานท่ี และหลักเกณฑการและวิธีการคัดเลือก ในวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ทางเว็บไซต www.NARIT.or.th หรือตดิตอสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 053-121268 ถึง 9 ตอ 284 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาท่ีของสถาบัน 

............................................... 

ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และรายละเอียดงาน  

ชื่อตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 

สังกัด   งานบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักผูอํานวยการ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จังหวัดเชียงใหม 

จํานวนอัตรา  1 อัตรา 

ชวงเงินเดือน  18,000 – 27,000* บาท 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เพศชาย/หญิง  อายุไมเกิน  35  ปบริบูรณ  
2. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา

องคการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
3. มีประสบการณตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนด ไมนอยกวา 3 ป  
4. หากมีประสบการณการปฏิบัติงานดานการจัดองคกร หรือระบบการจัดการความรูในองคกร (KMS) 

ตั้งแต 2 ปขึ้นไป จะไดรบัการพิจารณาเปนพิเศษ 
5. มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับดี และมีผลคะแนน TOEIC ไมนอยกวา 600 คะแนน  

ท้ังนี้ ผลคะแนนตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
 

รายละเอยีดงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะหและจัดองคกร จัดแบงสวนงาน และจัดทําผังโครงสรางองคกร จัดทําผังโครงสรางตําแหนงงาน
และสายการบังคบับัญชา 

2. วิเคราะหงาน (Job Analysis) จัดทําใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และกําหนดคุณสมบัติ
ประจําตําแหนง (Job specification) 

3. วิเคราะหภาระงาน (Workload Analysis) และจัดทําแผนอัตรากําลัง (Workforce Plan) ใหสอดคลอง
ตามพันธกิจสถาบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

4. ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และวาจางใหไดจํานวนและคุณสมบัติตามที่แผนอัตรากําลังกําหนด  
5. จัดการปฐมนิเทศแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
6. ดําเนินการ ประสานงานการรับนักเรียนทุนรัฐบาลตามความตองการของสถาบัน และดูแล ติดตาม 

รายงาน ความคืบหนาการศึกษาของนักเรยีนทุนรฐับาลของสถาบัน 
7. ดําเนินการ ประสานงาน ดูแล ติดตาม รายงานผลการรับนักศกึษาฝกประสบการณของสถาบัน 
8. จัดทํา ปรับปรุง แกไข ฐานขอมูลผูปฏิบัติงานของสถาบันใหถูกตองและทันสมัยเสมอ 
9. จัดทําเอกสารในกระบวนการสรรหา คัดเลือก วาจาง และการบริหารอัตรากําลังคน 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

*อัตราเงินเดือนข้ึนอยูกับความรู ความสามารถ สมรรถนะและประสบการณของผูสมัครอันเปนประโยชนตอหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง 
  


