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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
เลขอัตรา ๑๐๐๒๑๒ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันจึงขอ
ประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๑.๓ เป็นลูกจ้างชั่วคราวของทุกหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปฏิบัติงาน
ในสถาบันฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
๑.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.5 มีความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสถิติประยุกต์ ตั้งแต่รับสมัครถึงสำเร็จการศึกษา เช่น
งานการรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียน งานจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 งานการสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค งานผลการศึกษา งานด้านทุนและรางวัลการศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา
นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ การเชิญอาจารย์พิเศษ การจัดการกิจกรรมพิเศษ การแปลเอกสารทางด้ าน
การศึกษา การขออนุมัติปริญญา การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่
http://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่”
ระหว่างวันที่ 9 - 24 ธันวาคม ๒๕๖4 ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ Email: job@nida.ac.th

-๒4. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องแนบในระบบสมัครงาน ดังนี้
4.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
4.๒ สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครสอบ เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ
พร้อมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาตามที่ใช้สมัครสอบ
4.๓ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.๔ กรณี เ พศชายให้ ย ื ่ น หลั ก ฐานใบ ส.ด.๘ หรื อ ส.ด.๔๓ หรื อ หลั ก ฐานทางทหารอื ่ น ๆ
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์การคัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา
4.๕ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.๖ ผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๑ ปี
4.๗ หนังสือที่แสดงว่า ผู้บังคับบัญชาได้ทราบการมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้เข้ารับการ
คัดเลือกรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้
5. วิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การเข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนาของผู้เข้ารับการคัดเลือก และพิจารณาความเหมาะสมใน ด้านความรู้ความสามารถ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์
บุคลิกลักษณะ หรืออื่น ๆ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด
7. กำหนดการสอบคัดเลือก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖4 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗
อาคารนราธิ ปพงศ์ ประพั นธ์ สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร์ หรื อ http://personnel.nida.ac.th/หั วข้ อ
“ประกาศผลสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่

๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-๓-

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร
๒) มี ค วามเลื่ อ มใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
๒) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๔) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) เป็ น ผู ้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

