
 

ประกาศสถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน 

 ………………………………………………  

 

    ด้วยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที ่

เพ่ือปฏิบัติงานให้กับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. สังกัด ต าแหน่งงานที่จะรับสมัคร   

1.1 ต าแหน่งผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม 
(Senior Manager, Social Partnership and Public Engagement) สังกัด ส ำนักส่งเสริมข้อก ำหนดกรุงเทพ

และกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด จ านวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่) 

   1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคลด้านการเรียนรู้และพัฒนา (HR Officer - 
Learning & Development) สังกัด ส านักอ านวยการพิเศษ (เจ้าหน้าที่) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
                        ๒. คุณสมบัติของท่ัวไปของผู้สมัคร 

   ๒.๑ ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชา

ที่สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

   ๒.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

   ๒.3 สามารถท างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

   ๒.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   ๒.5 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   ๒.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง   

            ๒.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ 

ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๓. การรับสมัคร 

   ๓.๑ ส่งจดหมายน า (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุต าแหน่ง

ที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org หรือ www.tijthailand.org ตั้งแต่วันที่13  – 27 กันยายน 

2564          



 

   ๓.๒ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพ่ือเข้ารับ 
การสอบคัดเลือกเท่านั้น   

  4. เงื่อนไขการคัดเลือก 

   4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายน า 

(Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม

เบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น 

   4.2 คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกล าดับต่อไปโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

  5. เงื่อนไขการจ้าง 

    5.1 เจ้าหน้าที ่

         (1 )  สัญญาฉบับแรกเป็นสัญญาทดลองปฏิบัติ ง านระยะเวลา ๖ เดื อน  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและการท าสัญญาฉบับต่อไปตามระเบียบสถาบัน 

         (2) สวัสดิการและประโยชน์อื่นเป็นไปตามระเบียบสถาบัน 

         (3) อัตราเงินเดือนข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ์     

  

              ประกาศ ณ วันที่    ๑๓   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

(นายพิเศษ สอาดเย็น) 
ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

works Sons



JOB DESCRIPTIONS 

 
ชื่อต ำแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรทรัพยำกรบุคลด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (HR Officer - Learning & Development) 
 

ส ำนัก: ส ำนักอ ำนวยกำรพเิศษ  

ระดับชัน้งำน: 11 กลุ่มงาน : People Management 
 

ภำรกิจหลักของต ำแหน่งงำน: ด ำเนินกำร และรับผิดชอบงำนด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกรของ
สถำบนั เพื่อให้แนใ่จวำ่กระบวนพฒันำทรัพยำกรบคุคลสำมำรถสง่เสริม และสนบัสนนุประสทิธิภำพกำรท ำงำนของแตล่ะหนว่ยงำน 

สำยกำรบังคับบัญชำ: 
 

ผู้บังคับบัญชำ: HR Manager 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ: None 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ:  
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก: 
- ประสำนงำนด้ำนกำรส ำรวจควำมต้องกำรอตัรำก ำลงัคน (Manpower Survey) ของหนว่ยงำนตำ่งๆ เพื่อเตรียมแผนกำรสรร

หำที่มีประสทิธิภำพมำรองรับ 

- บริหำรจดักำรงำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล เพื่อพฒันำระบบงำนทรัพยำกรบคุคลในองค์กร ให้มีมำตรฐำน สอดคล้องตำม
นโยบำยองค์กรตลอดจนสนบัสนนุตอ่กำรบรรลเุปำ้หมำย และผลสมัฤทธ์ิของสถำบนั ตลอดจนกำรปฐมนิเทศบคุลำกรใหม ่
เพื่อให้เป็นไปตำมแผนพฒันำศกัยภำพบคุลำกรท่ีก ำหนดไว้ 

- ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและประสำนงำนกำรจดัฝึกอบรม ทัง้ภำยนอกและภำยในให้สอดคล้องตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 
ตลอดจนติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนภำยหลงัเข้ำร่วมอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมลูประเมินควำมส ำเร็จของหลกัสตูร
อบรม 

- รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรขึน้เงินเดือนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับระเบียบของ
สถำบนัฯ  

- มีสว่นร่วมในกำรวำงแผนพฒันำองค์กรในรูปแบบตำ่ง ๆ เช่น กำรจดัท ำโครงสร้ำงองค์กร กำรพฒันำค ำบรรยำยลกัษณะงำน 
กำรบริหำรบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ และระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน
สำมำรถตอบสนองตอ่กำรบรรลเุปำ้หมำย และผลสมัฤทธ์ิท่ีก ำหนดไว้ ในระยะยำว 

- ติดตำมสอบถำมสำรทุกข์สุขดิบ ตลอดจนมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อบุคลำกรในองค์กร เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศของมิตรภำพ และ กำรท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุให้เกิดขึน้ในองค์กร 

- ด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำ่ง ๆ ภำยในองค์กร เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบคุลำกรภำยในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้ำง
บรรยำยกำศอนัดีในกำรท ำงำน 

- วิเครำะห์ พิจำรณำเร่ืองร้องเรียนตำ่งๆ ที่เกิดขึน้ พร้อมเจรจำ ไกลเ่กลี่ย เพื่อบรรเทำปัญหำ ข้อขดัแย้ง ให้สำมำรถกลบัมำสู่
สถำนกำรณ์ปกติได้อยำ่งเรียบร้อยและรวดเร็ว 
 

 
 



JOB DESCRIPTIONS 

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร: 
- ติดตอ่ ประสำนงำนกบับคุคล หรือ หนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภำยใน และภำยนอกสถำบนั เพือ่ให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ

ตำมเปำ้หมำยทีก่ ำหนดไว้ 
- ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชีแ้จง และให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบังำนในควำมรับผิดชอบกบับคุคล หรือ หนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อมุง่สร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีระหวำ่งกนั 

- พฒันำกำรกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นไปอยำ่งมีระบบ มีประสทิธิภำพ และได้ตำมมำตรฐำน เพื่อมุง่ให้กำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยเกิดประโยชน์สงูสดุ 

- พฒันำทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง ให้มีประสทิธิภำพ และสอดคล้องตำมควำมคำดหวงัขององค์กรที่มตีอ่
ต ำแหนง่งำนนัน้ๆ 

- สนบัสนนุ และสง่เสริมกำรน ำทกัษะควำมช ำนำญด้ำนกำรจดักำรสมยัใหมม่ำใช้ในงำน เพื่อมุง่น ำองค์กรไปสูม่ำตรฐำนกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นเลศิ และยัง่ยืน 

- ยอมรับ และร่วมมือกบัผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยตำ่งๆ ของสถำบนัเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน ตำม
แผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ 

- ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บงัคบับญัชำให้แล้วเสร็จ อยำ่งมีประสทิธิภำพ ตำมวตัถปุระสงค์ทีก่ ำหนดไว้   
คุณสมบัตปิระจ ำต ำแหน่งงำน: 
กำรศกึษำ: ปริญญำตรี ขึน้ไป สำขำ : รัฐศำสตร์ สงัคมศำสตร์ จิตวิทยำ หรือ สำขำอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบกำรณ์:  1 - 3 ปี           ด้ำน :  งำนทรัพยำกรบคุคล งำนพฒันำองค์กร หรือ งำนอื่นๆทีเ่ก่ียวข้อง 
แนวทำงกำรวดัผล 

- ควำมส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย เช่น กำรจัดท ำ IDPs กำรพัฒนำ 
Competency กำรจดัท ำตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน (KPIs) เป็นต้น 

- ควำมส ำเร็จของกำรจดัฝึกอบรม เปรียบเทียบกบัแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ 
- ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนด้ำนกำรฝึกอบรม 

- กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีตรงตำมเปำ้หมำยที่วำงไว้ 

ปรับปรุงล่ำสุดวนัที่: 19 กมุภำพนัธ์ 2564  

 


