
 

ประกาศสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหาร 
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

--------------------------------- 

ดวยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (สคพ.) เปนองคการมหาชนที่

จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

พ.ศ. 2544 และตามขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคกรการประชุมวาดวยการคา

และการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Conference on Trade and Development – 

UNCTAD) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการจัดฝกอบรม สัมมนา และการคนควาวิจัยในเร่ืองการคา          

การลงทุน เทคโนโลยี การเงิน และการพัฒนา โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในภูมิภาค

เอเชียและอ่ืนๆ ทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา 

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ

เขารับการสรรหาเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหาร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังตอไปนี้ 

1. หนาที่ความรบัผิดชอบ 
1.1. บริหารกิจการของสถาบันฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของสถาบันฯ 

ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย ประกาศ และมติคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่

และลูกจางทุกตําแหนง  ยกเวนตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 

1.2. เสนอเปาหมาย  แผนงาน โครงการ ตอคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค 

1.3. เสนอรายงานประจําปที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันฯ รวมทั้ง

รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปถัดไปตอคณะกรรมการ  

สถาบันฯ เพื่อพิจารณา 

1.4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานดานตางๆ ของ   

สถาบันฯ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตอวัตถุประสงคขององคกรตอคณะกรรมการสถาบันฯ 

1.5. ขยายขอบเขตความรวมมือ  และหาเงินทุนจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ  รับผิดชอบตอคณะกรรมการสถาบันฯ ในการบริหารกิจการของสถาบันฯ 
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2. คุณสมบัติของผูสมัครเปนผูอํานวยการบริหาร 

2.1. คุณสมบัติทัว่ไป 

2.1.1. มีสัญชาติไทย 

2.1.2. มีอายุไมตํ่ากวา 35 ปบริบูรณและไมเกิน 68 ปบริบูรณ ในวันที่สมัคร 

2.1.3. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

2.1.4. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

2.2.1. มีวุฒิทางการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  
ความ สัมพันธ ร ะหว า งประ เทศ   สั งคมศาสตร  กฎหมาย  บ ริหารธุ รกิ จ  ห รือสาขาวิ ชา อ่ืน 

ที่เกี่ยวของกับการเงิน การลงทุน การคา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

2.2.2. มีประสบการณในการบริหารจัดการองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน 

2.2.3. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอประสานงานในดานตางประเทศ 

3. เงื่อนไขการจาง 
3.1. สัญญาวาจางมีอายุ 4 ป  ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ หรือเมื่ออายุครบ 

70 ปบริบูรณ แลวแตวาระใดถึงกอน  

3.2. อัตราเงินเดือน ข้ันตํ่า 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท บวกผลประโยชนตอบ

แทนอ่ืนที่จายเปนตัวเงินอีก 25 % เปนคาตอบแทนพ้ืนฐาน 

3.3. ไมเปนผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

3.4. ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันฯ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญา

จางกับสถาบันฯ ในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

3.5. เงื่อนไขการจางอ่ืนเปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ 

4. ระยะเวลาในการรับสมัคร 

ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึงวนัที ่21 กรกฎาคม 2552 

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
5.1. ใบสมัคร  จํานวน 7 ชุด 

5.2. เรียงความภาษาอังกฤษแสดงวิสัยทัศนของการบริหารสถาบันฯ โดยจัดพิมพไมเกิน 3 

หนากระดาษขนาด A4   จํานวน 7 ชุด 
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5.3. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 7 ชุด 

5.4. รูปถายขนาด 2 นิ้ว ที่ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 7 รูป 

5.5. สําเนารับรองการศึกษา (Transcript) ต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  จํานวน 7  ชุด 

5.6. ประวัติการทํางาน พรอมหลักฐานการทํางาน จํานวน 7 ชุด 

6. วิธีการสมัคร 
ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครไดจากสถาบันฯ  หรือพิมพใบสมัครจากเว็บไซด 

www.itd.or.th  และมาสมัครดวยตน หรือสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย

ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) ไดที่สวนงานบริหาร สถาบันระหวางประเทศ

เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 

12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ทั้งนี้ในการยื่นเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครใหทําเปนหนังสือปดผนึกถึง

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหารฯ         

7. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลอืก 

7.1. ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
7.2. พิจารณากล่ันกรองผูเขารับการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประสบการณและ

ความสามารถ 

7.3. การสัมภาษณผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7.4. การพิจารณาของกรรมการตามขอ 7.2 และ 7.3 จะใชเกณฑการพิจารณาจาก

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปนหลัก 

8. การประกาศผล 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ ในวนัที่  31 กรกฎาคม 2552  

สําหรับวันสอบสัมภาษณและวันประกาศผลการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

บริหาร ทางสถาบันฯ จะแจงใหทราบภายหลัง 

9. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมไดที่ สถาบันระหวางประเทศ

เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 

12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0 2216 1894 - 7 ตอ 105 โทรสาร 0 2216 1898 – 9 

ภายในวันและเวลาราชการ  
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10. การสงวนสิทธิ์ที่จะพจิารณาคัดเลือก 

   คณะอนุกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามที่เห็นสมควรเทานั้น  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ

พัฒนาพิจารณา และผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ โดยถือวาเปนที่ส้ินสุด   

          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

  

        (ลงช่ือ)             สุจิต บุญบงการ 

    (ศาสตราจารย ดร.สุจิต บุญบงการ) 

                                    ประธานอนุกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหาร  

                                 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

 

 

 


