ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา
สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางปกครอง
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 50 ปี
3. ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลหรือมีประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีทั กษะในการติ ดต่ อ ประสานงาน มีค วามสามารถในการทำงานเป็ น ที ม และทำงานร่ว มกั บ คนอื่ น
ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอได้ดี
6. มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้
7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนมาก่อน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ค วามสามารถทางวิ ช าการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติเพื่อให้
เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการกำหนดความต้ อ งการและความจำเป็ น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้และการ
จั ดสรรทุ น การศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล
ขององค์กร
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไปประกอบการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.5 ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ งาน เพื่ อ ประกอบการกำหนดตำแหน่ งและการวางแผน
อัตรากำลังขององค์กร
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1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิ ดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ตำแหน่ งและการกำหนดระดั บ ตำแหน่ งให้ ส อดคล้ อ งตามหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ความชั ด เจนและ
เหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร ตั้ งแต่ ก ารสอบคั ด เลื อ ก การคั ด เลื อ ก
การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรง
ตำแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค ำแนะนำ ชี้แจง ตอบปั ญ หาเบื้ อ งต้ นแก่ ห น่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ ง เอกชน ข้าราชการ พนัก งาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กร
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคล
หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
4.3 ดำเนิน การจั ดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้ อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภ าพ
การปฏิบัติงาน
สวัสดิการพนักงาน
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว รวมถึงกรณีทันตกรรม
2. การประกันชีวิตกลุ่ม
3. การตรวจสุขภาพประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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กำหนดการรับสมัคร
ระยะเวลาในการรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 6 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ , Facebook สกสว.
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถสงจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานที่ e-mail : recruit@tsri.or.th หรือ เว็บไซต
Jobtopgun.com โดยจะตองสงแบบฟอรมสมัครงานของ สกสว. ที่กรอกขอมูลครบถวน พรอมแนบประวัติ
สวนตัว เอกสารขอมูลการศึกษา และติดรูปถาย ใหเรียบรอย โดยใหนําสงรวมเปนไฟล .PDF ทั้งนี้สามารถ
ดาวนโหลด แบบฟอรมสมัครงานของ สกสว.ได้ที่ https://www.tsri.or.th/dl/476
*โปรดติดตามประกาศต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ สกสว. และ Facebook สกสว.*
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร)
ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
๙๗๙/๑๗ - ๒๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๗๑
e-mail : recruit@tsri.or.th

