
  

  
 
 
 
 

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 
        

  
ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๖๕ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท  

เพ่ือให้ผู้สนใจมีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น คณะสถิติประยุกต์ จึงเห็นสมควรขยาย
เวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะจึงประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
 ๑.๒ งานบริการนักศึกษา 
 ๑.๓ งานแผนและงานสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๔ งานกิจกรรมนักศึกษา 
 ๑.๕ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร 
 ๒.๒ มีค วาม เลื่ อม ใสและศรัท ธาในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๓ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
 ๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word  
Excel, PowerPoint) โปรแกรมทางสถิติ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
 ๒.๓ มีสุขภาพแข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 ๒.๔ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
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๓. ระเบียบการรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  คณะสถิติ
ประยุกต์ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://as.nida.ac.th หรือสแกน Q.R. Code  

 
 

 

และส่งใบสมัครที่เป็นไฟล์ PDF (รวมไฟล์เดียวกันเป็นหนึ่งไฟล์เท่านั้น) ทางอีเมลที่ 
dussadee@as.nida.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสถิติประยุกต์ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทราธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๐๓๕- ๓๖ และ ๐๒-๗๒๗๓๐๗๙ ตั้งแต่บัดนี้ 
ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 

๔. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๑ รูป 
 ๔.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครสอบ เช่น ส าเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิ
การศึกษาอ่ืน ๆ พร้อมส าเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพ้ืนความรู้ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
ตามท่ีใช้สมัครสอบ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 ๔.๓ ส าเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/ITP, IELTS, TOEIC,  
CU–TEP, TU–GET, NIDA TEAP หรือใบรับรองความสามารถด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ๔.๔ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๕ กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอ่ืนๆ               
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์การคัดเลือกทหารแล้ว พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่า
ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได ้
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๕. วิธีการคัดเลือก 
 สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน
การเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของผู้เข้ารับการคัดเลือก และพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาวน์ปัญญาและ ไหวพริบ 
อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ บุคลิกลักษณะ หรืออ่ืน ๆ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดและไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับการแต่งตั้ง 

๗. ก าหนดการคัดเลือก 
 ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสถานที่สอบสัมภาษณ์ให้ทราบ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คณะสถิติประยุกต์ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทราธิราช 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, http://as.nida.ac.th หรือที ่http://www.personnel.nida.ac.th  
 ๖.๒ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

http://www.personnel.nida.ac.th/

