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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้ว ยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์มี ความประสงค์ จ ะรับ สมัค รคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เป็ น
พนั ก งานสถาบั น ต าแหน่ ง อาจารย์ สั งกั ด คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียด
ให้ทราบดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- Financial Engineering
- Mathematical Finance
- Financial Modeling
- Quantitative Finance
- Financial Data Analytics
- Financial Technology
- สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
๑.๓ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ และเคยศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมการเงิน หรือในสาขาต่อไปนี้
- Financial Engineering
- Mathematical Finance
- Financial Modeling
- Quantitative Finance
- Financial Data Analytics
- Financial Technology

๒
๑.๔ วิชาที่จะให้สอน คือ วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน
- Financial Engineering
- Financial Risk Management
- Financial Modeling
- Financial Technology
- Market Microstructure and Algorithmic Trading
- Financial Data Analytics
๒. การคัดเลือก
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และประสบการณ์ของผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัครและผลงาน
ทางวิชาการ (ถ้ามี) หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามความต้องการ สถาบันจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือก สาหรับวิธีการคัดเลือกอาจให้ผู้สมัครนาเสนอผลงานทางวิชาการและหรือใช้วิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควร
๓. เงื่อนไขการปฏิบัติ
๓.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวภายใน ๑๐ วัน นับจากวันประกาศผลหรือนับตั้งแต่
วัน ที่มีห นังสือให้มารายงานตัว และเมื่อมารายงานตัวแล้ว จะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่มารายงานตัว เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
๓.๒ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันตาแหน่งอาจารย์แล้ว
สถาบัน จะดาเนิน การตรวจสอบคุณ วุฒ ิ คุณ สมบัติแ ละการรับ รองอื่น ๆ ตามที่แ สดงไว้ใ นใบสมัค รหาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและการรับรองอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องสถาบันจะดาเนินการ
เพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
๔. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th ตั้งแต่
บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๕ โดยแนบหลั ก ฐานการรั บ สมั ค รทางระบบรั บ สมั ค รงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สอบถามรายละเอียดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๙๒
๕. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
๕.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ผลงานทางวิชาการ
๕.๔ ในกรณีมีประสบการณ์ ให้แนบหนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์
๕.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

๓
หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ ถือว่าผู้ สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบั ติในการสมัคร และไม่มีสิ ทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่คัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

