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 ด้วย ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. มีหน้ำที่ส่งเสริมให้
ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ในสำขำต่ำงๆ โดยมีหน่วยงำนในสังกัดประกอบด้วย  ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้  
และสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ   มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้ำเป็นผู้ปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ดังนี้  

 

สังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)    จ านวน 1 อัตรา 
 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส   เลขที่ต ำแหน่ง 275   ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   

หน้ำที่รับผิดชอบ 

1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี (Action Plan)                    
2) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยโครงกำรให้เป็นไปตำมแผน 
3) ติดตำม รวบรวม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
4) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  รวมถึงกำรผูกพันงบประมำณประจ ำปี 
5) ประสำนงำนและจัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี   
6) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
7) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
1) อำยุ 30 ปีขึ้นไป    
2) วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป สำขำศิลปศำสตร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ 

เศรษฐศำสตร์ หรือสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  (หำกมีประสบกำรณ์จำกหน่วยงำน

ภำครัฐจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ)   
4) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสรุปเนื้อหำได้ดี มีควำมละเอียดรอบคอบสูง 
5) สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพำะ Microsoft Office 
6) สำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำวะควำมกดดันได้  
7) มีทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในระดับดี 
8) มีทักษะในกำรติดต่อประสำน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 

 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1 มีสัญชำติไทย เว้นแต่เป็นชำวต่ำงประเทศซึ่งส ำนักงำนจ ำเป็นต้องจ้ำงหรือแต่งตั้งตำมข้อผูกพัน หรือ
ตำมลักษณะกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 

2.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2.3 สำมำรถท ำงำนให้แก่ส ำนักงำนได้เต็มเวลำ 
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2.4 มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน 
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
2.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่เกี่ยวกับส ำนักงำนหรือในกิจกำรที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของ

ส ำนักงำน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน  1 รูป 
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน   1   ฉบับ 
3.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน   1   ฉบับ 
3.4 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำและรำยละเอียดผลกำรศึกษำ (Transcript) จ ำนวน   1   ฉบับ 
3.5 เอกสำรรับรองกำรท ำงำน และอัตรำเงินเดือนๆ สุดท้ำย จ ำนวน   1   ฉบบั 
3.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จ ำนวน   1   ฉบบั 
3.7 เอกสำรรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (ชำย) จ ำนวน  1   ฉบับ 
3.8 ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล จ ำนวน  1    ฉบับ    

 

4.   การรับสมัคร และการคัดเลือก 

4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ผู้ประสงค์จะสมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th  
ยื่นใบสมัครที่ส ำนักงำนในวันและเวลำรำชกำร  เวลำ 09.00 – 17.00 น.  หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
วงเล็บมุมซองว่ำ “สมัครงำน”  ตำมท่ีอยู่ดังนี้     

ส ำนักทรัพยำกรบุคคล   
ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
69 อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยมหิดล  ชั้น 18 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400       

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับใบสมัครทำง E-mail  
 

4.2 ส ำนักงำน จะแจ้งผลกำรพิจำรณำใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก เฉพำะผู้ที่ส ำนักงำน เห็นว่ำมีคุณสมบัติ
เหมำะสมโดยอำจใช้วิธีกำรทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภำษณ์แล้วแต่กรณี  และส ำหรับผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งนั้นๆ เช่นกัน    

4.3 ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์. 02 -1056502  หรือ 02-1056500      
ต่อ  401- 402  

*  ส ำนักงำน ไม่ก ำหนดวันสิ้นสุดกำรรับสมัคร จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมวันที่ท้ำยประกำศ 
 
 
ส ำนักทรัพยำกรบุคคล 
 7 ธันวำคม 2561 

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

