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 ดຌวย ส ำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ ิองค์กำรมหำชนี หรือ สบร. มีหนຌำทีไสงสริม฿หຌ
ประชำชนมีอกำสขຌำถึงควำมรูຌ฿นสำขำตำงโ ดยมีหนวยงำน฿นสังกัดประกอบดຌวย  ส ำนักงำนอุทยำนกำรรียนรูຌ  
ละสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรรียนรูຌหงชำติ   มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคลพืไอคัดลือกขຌำป็นผูຌปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ดังนีๅ  

 

สังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การรียนรูຌหงชาติ (NDMI)    จ านวน แ อัตรา 
 

1.  ต าหนงที่รับสมัคร 
 

ต าหนงจຌาหนຌาที่วิคราะห์นยบายละผนอาวุส   ลขทีไต ำหนง 2็5   ส ำนักงำนผูຌอ ำนวยกำร   
หนຌำทีไรับผิดชอบ 

1) จัดท ำผนปฏิบัติงำนละผนกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณประจ ำปี ิAction Plan)                    
2) ควบคุมกำรบิกจำยงบประมำณรำยครงกำร฿หຌป็นเปตำมผน 
3) ติดตำม รวบรวม ละรำยงำนผลกำรด ำนินงำนครงกำร 
4) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบิกจำยงบประมำณ  รวมถึงกำรผูกพันงบประมำณประจ ำปี 
5) ประสำนงำนละจัดตรียมขຌอมูลประกอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี   
6) จัดท ำผนยุทธศำสตร์ ละติดตำมผลกำรด ำนินงำนตำมตัวชีๅวัด 
7) ปฏิบัติงำนอืไนโ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

คุณสมบัติฉพำะต ำหนง 
1) อำยุ ใเ ปีขึๅนเป    
2) วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึๅนเป สำขำศิลปศำสตร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ 

ศรษฐศำสตร์ หรือสำขำอืไนทีไกีไยวขຌอง 
3) มีประสบกำรณ์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ เมนຌอยกวำ โ ปี  ิหำกมีประสบกำรณ์จำกหนวยงำน

ภำครัฐจะเดຌรับกำรพิจำรณำป็นพิศษี   
4) มีควำมสำมำรถ฿นกำรวิครำะห์ละสรุปนืๅอหำเดຌดี มีควำมละอียดรอบคอบสูง 
5) สำมำรถ฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์เดຌดี ดยฉพำะ Microsoft Office 
6) สำมำรถรียนรูຌละปฏิบัติงำนเดຌอยำงรวดรใว ละสำมำรถท ำงำนภำย฿ตຌสภำวะควำมกดดันเดຌ  
7) มีทักษะกำรฟัง พูด อำน ละขียนภำษำเทยละภำษำอังกฤษ ฿นระดับดี 
8) มีทักษะ฿นกำรติดตอประสำน มีมนุษยสัมพันธ์ทีไดี ละสำมำรถท ำงำนป็นทีมเดຌ 

 

2.  คุณสมบัติท่ัวเปของผูຌสมัครขຌารับการคัดลือก 

2.1 มีสัญชำติเทย วຌนตป็นชำวตำงประทศซึไงส ำนักงำนจ ำป็นตຌองจຌำงหรือตงตัๅงตำมขຌอผูกพัน หรือ
ตำมลักษณะกำรด ำนินงำนของส ำนักงำน 

2.2 มีอำยุเมตไ ำกวำ แ่ ปีบริบูรณ์ ละเมกิน ๆเ ปีบริบูรณ์ 
2.3 สำมำรถท ำงำน฿หຌกส ำนักงำนเดຌตใมวลำ 
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2.4 มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์หมำะสมกับวัตถุประสงค์ละอ ำนำจหนຌำทีไของส ำนักงำน 

2.5 เมป็นบุคคลลຌมละลำย คนเรຌควำมสำมำรถ หรือคนสมือนเรຌควำมสำมำรถ 

2.6 เมป็นผูຌคยตຌองรับทษจ ำคุกดยค ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ ำคุก วຌนตป็นทษส ำหรับควำมผิดทีไเดຌ
กระท ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 

2.7 เมป็นผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกิจกำรทีไกีไยวกับส ำนักงำนหรือ฿นกิจกำรทีไขัดหรือยຌงกับวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักงำน เมวำดยทำงตรงหรือทำงอຌอม 

 

3. อกสารหลักฐานที่ตຌองย่ืนพรຌอม฿บสมัคร 
3.1 รูปถำยหนຌำตรง เมสวมหมวกละเมสวมวนตำด ำ ขนำด แ นิๅว จ ำนวน  1 รูป 
3.2 ส ำนำทะบียนบຌำน   จ ำนวน   แ   ฉบับ 
3.3 ส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน   แ   ฉบับ 
3.4 ส ำนำวุฒิกำรศึกษำละรำยละอียดผลกำรศึกษำ ิTranscriptี จ ำนวน   แ   ฉบับ 
3.5 อกสำรรับรองกำรท ำงำน ละอัตรำงินดือนโ สุดทຌำย จ ำนวน   แ   ฉบบั 
3.6 ฿บรับรองพทย์ทีไออก฿หຌ฿นระยะวลำเมกิน แ ดือน นับถึงวันทีไยืไน฿บสมัคร จ ำนวน   แ   ฉบบั 
3.7 อกสำรรับรองกำรผำนกำรกณฑ์ทหำร ิชำยี จ ำนวน  แ   ฉบับ 
3.8 ส ำนำหลักฐำนอืไนโ ชน ฿บส ำคัญกำรสมรส ฿บปลีไยนชืไอ-นำมสกุล จ ำนวน  แ    ฉบับ    

 

ไ.   การรับสมัคร ละการคัดลือก 

4.1 รับสมัครตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป  ผูຌประสงค์จะสมัครสำมำรถดำวน์หลด฿บสมัครเดຌทีไ www.okmd.or.th  
ยืไน฿บสมัครทีไส ำนักงำน฿นวันละวลำรำชกำร  วลำ เ้.เเ – แ็.เเ น.  หรือสงอกสำรทำงเปรษณีย์
วงลใบมุมซองวำ สมัครงำน  ตำมทีไอยูดังนีๅ     

ส ำนักทรัพยำกรบุคคล   
ส ำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ ิองค์กำรมหำชนี 
ๆ้ อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยมหิดล  ชัๅน แ่ 
ถนนวิภำวดีรังสิต ขวงสำมสน฿น ขตพญำเท กรุงทพฯ แเไเเ       

ทัๅงนีๅขอสงวนสิทธิ์ เมรับ฿บสมัครทำง E-mail  
 

4.2 ส ำนักงำน จะจຌงผลกำรพิจำรณำ฿บสมัครขຌำรับกำรคัดลือก ฉพำะผูຌทีไส ำนักงำน หในวำมีคุณสมบัติ
หมำะสมดยอำจ฿ชຌวิธีกำรทดสอบขຌอขียน ละ/หรือสอบสัมภำษณ์ลຌวตกรณี  ละส ำหรับผูຌทีไเดຌรับ
กำรคัดลือก฿หຌด ำรงต ำหนงนัๅนโ ชนกัน    

4.3 ผูຌสน฿จสำมำรถสอบถำมรำยละอียดพิไมติมเดຌทีไ  ทรศัพท์. เโ -แเ5ๆ5เโ  หรือ เโ-แเ5ๆ5เเ      
ตอ  ไเแ- ไเโ  
ึ  ส ำนักงำน เมก ำหนดวันสิๅนสุดกำรรับสมัคร จนกวำจะมีกำรปลีไยนปลงตำมวันทีไทຌำยประกำศ 

 
 
ส ำนักทรัพยำกรบุคคล 
 ็ ธันวำคม โ5ๆแ 

http://www.okmd.or.th/

