ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย

อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 แหงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย
การจางพนักงาน พ.ศ. 2544 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2550 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ครั้งที่ 11 /2550 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน2550
และครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงออกประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย ดังนี้
1. คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร
1.1 ผูสมัครจะตองมีคณ
ุ สมบัติตามความในขอ 2 แหงประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เรื่อง การบริหารพนักงานสถาบันระบบใหม และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
1.2 สถาบันจะคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ยกเวนกรณีมีเหตุผลความจําเปน
สถาบันอาจคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโทได โดยผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตองดีเดน และมีเงื่อนไขวาตองไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 2 ป
1.3 ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.3.1 สําเนาใบปริญญาบัตร ระดับ ตรี-โท-เอก
1 ชุด
1.3.2 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ระดับ ตรี-โท-เอก
1 ชุด
1.3.3 สําเนาทะเบียนบาน
1 ชุด
1.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ชุด
1.3.5 ใบผานงาน (ถามี)
1 ชุด
1.3.6 เอกสารทางวิชาการทีจ่ ะใชนําเสนอในการคัดเลือก
1 ชุด
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองลงนามยินยอมใหสถาบันดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และการรับรองตางๆ ที่ไดแสดงไวในใบสมัคร และตองนําตนฉบับของสําเนาเอกสารตามขอ 1.3.1- 1.3.4
มาแสดงในวันสมัครดวย
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2. คณะกรรมการและองคประชุม
2.1 สถาบันมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม
2 ชุด ไดแก
2.1.1 คณะกรรมการกลางคัดเลือกขาราชการวิชาการของสถาบัน
2.1.2 คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการวิชาการประจําคณะ/สํานัก
2.2 ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพนัก งานสถาบั น ระบบใหม สายงานอาจารย จะต อ งมี
คณะกรรมการแตละชุดเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบองคประชุม
3. กระบวนการคัดเลือก
3.1 ที่ประชุมคณะ/สํานัก ทําการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในเบือ้ งตน และใหผสู มัคร
ทดสอบทักษะการสอนตามที่คณะกําหนด หากประสงคจะใหสถาบันดําเนินการคัดเลือกผูสมัครรายใด
คณะ/สํานักตองมีมติที่ชดั เจนที่แสดงถึงความตองการบรรจุบุคคลรายนัน้ พรอมกับแจงใหสถาบันและ
ผูสมัคร ทราบเปนลายลักษณอักษร กอนวันเสนอผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 7 วัน
ในกรณีที่จําเปน สถาบันอาจแจงใหผูสมัครไปเขารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล
ที่สถาบันกําหนด โดยผูสมัครเปนผูเ สียคาใชจาย และใหสถานพยาบาลจัดสงผลการตรวจสุขภาพมายัง
สวนบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง
3.2 คณะ/สํานักจัดสงสําเนาใบสมัครและเอกสารทั้งหมดของผูสมัครพรอมดวยภาระ
งานสอน และแผนงานวิจัย มายังสวนบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 5 ชุด
ภาระงานสอนและแผนงานวิจัยดังกลาว จะนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อตอสัญญาจางของพนักงานสถาบันระบบใหม ตําแหนงอาจารยดว ย
3.3 ผูสมัครจะตองนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษตอคณะกรรมการตามขอ
2 ทั้งนี้ คณะ/สํานัก ควรใหคณาจารยเขาฟงการเสนอผลงานทางวิชาการดวย
3.4 คณะกรรมการกลางคัดเลือกขาราชการวิชาการของสถาบัน และคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการวิชาการประจําคณะ/สํานัก พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูสมัคร ไดแก ประวัติ
การศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน ผลงานทางวิชาการ ความสามารถในการถายทอด การใชภาษาและการ
สื่อสาร การประเมินผลการสอนของนักศึกษา บุคลิกภาพ ผลการตรวจสุขภาพ เปนตน และเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการแตละชุดแยกจากกัน ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
3.5 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน พิจารณาเอกสารตางๆ ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการกลางคัดเลือกขาราชการวิชาการของสถาบัน และความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการวิชาการประจําคณะ/สํานัก แลวมีมติชี้ขาดผลการคัดเลือก
3.6 สถาบันจัดทําประกาศผลการคัดเลือก
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4. เมื่อผูไดรับการคัดเลือกไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันระบบใหม สายงาน
อาจารย แลว สถาบันจะดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติและการรับรองอื่นๆ ตามที่แสดงไว
ในใบสมัคร หากปรากฏวา ผูไดรับการบรรจุและแตงตัง้ มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและการรับรองอื่นๆ ที่
ไมถูกตอง สถาบันจะดําเนินการเพิกถอนการบรรจุและแตงตั้งนั้น
5. ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย จะตองปฏิบัติงานประจําที่สถาบันเต็มเวลา หากสถาบันตรวจสอบพบวา ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งไดปฏิบัติงาน
ประจําเต็มเวลาในหนวยงานภายนอกในขณะเดียวกัน สถาบันจะดําเนินการเพื่อใหพนสภาพการเปน
พนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย
6. ในกรณีที่สถาบันประสงคจะคัดเลือกผูส มัครที่เปนผูมีประสบการณดานวิชาการสูง ผูมี
ชื่อเสียง ผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในดานวิชาการ ผูสมัครที่เคยเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการ เพือ่ บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันระบบใหม สายงาน
อาจารย ใหคณะ/สํานักเสนอเหตุผลความจําเปนใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันพิจารณา
เปนราย ๆ ไป
7. ในกรณีที่มวี ิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย กําหนดไวเปน
ประการอื่นใด ใหใชวิธีการคัดเลือกตามประกาศนีแ้ ทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

ศาสตราจารย
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กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สมบัติ ธํารงธัญวงศ
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ขั้นตอนกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานสถาบันระบบใหม สายงานอาจารย
ขั้นตอนกระบวนการ

ระยะเวลา

หนวยงาน

เริ่มตน/ คณะนําเรื่องเขเริาที่ม่ปตระชุ
น มคณะเพื่อพิจารณา
คณะพิจารณาคุณสมบัติและทดสอบทักษะการสอน
และมีความตองการรับผูสมัคร

1 เดือน

คณะสงเรื่องและเอกสารขอคัดเลือก

คณะ/สํานัก

คณะ/สํานัก
เอกสารไมครบ

1 สัปดาห

รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร

สบค.

เอกสารครบ
รายงานประธานขออนุมัติดําเนินการ

สบค.

นัดกรรมการกลางฯ/ แจงคณะ

1-2 สัปดาห

สบค.

คัดเลือก

คณะกรรมการกลางฯ/ คณะ

เห็นชอบ

คณะกรรมการกลางฯ/ คณะ

เสนอ กบค.

สบค.

อนุมัติ

1-2 สัปดาห

ทําประกาศผลการคัดเลือก

กบค.สถาบัน
สบค.

แจงคณะ

สบค.

รับรายงานตัว

สบค.

สงตัวปฏิบัติงาน

สบค.

หมายเหตุ คณะ/สํานัก จะตองทดสอบทักษะการสอนของผูสมัคร และสงผลการทดสอบใหสถาบันเพื่อประกอบการพิจารณา
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 - 5 สัปดาห

