ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบตั ิการ
สังกัดกลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร สานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------------------

ด้ว ยตามประกาศสถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๗ มีน าคม ๒๕๖๓
สถาบัน ได้ป ระกาศรั บ สมัครสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่
บริ หารงานทั่ วไปปฏิ บั ติ การ สั งกั ดกลุ่ มงานกิ จการนานาชาติ กองงานผู้ บริ หาร ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
วุฒิปริญญาตรี จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือนละ ๒๑,๐๐๐.- บาท ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซด์ http://personnel.nida.ac.th นั้น
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัคร
ต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายประกาศ)
๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. มี ผ ลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า ๖๐๐ คะแนน ไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวัน สุ ดท้ายของการ
รับสมัคร
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ระเบียบการรับสมัคร
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ เท่านั้นโดยสมัครได้
ที่ http://personnel.nida.ac.th หัวข้อ “สมัครสายสนับสนุน ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่ ”
หรื อ job.nida.ac.th หากมี ข้ อ สงสั ย ติด ต่ อ สอบถามได้ ที่ e-mail : sureeporn.nam@nida.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากสถาบันฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้โปรดชาระค่าธรรมเนียมสอบภายในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
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หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๑. รู ป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ ว ไม่เกิน ๑ ปี
จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ
อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่
อนุมัติให้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๓. สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕. ต้นฉบับผลคะแนนสอบ TOEIC และสาเนาผลคะแนนสอบ TOEIC จานวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่นๆ ที่แสดง
ว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘. ใบรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลที่ แ สดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ.
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
วิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือ
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น
๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
ทดสอบทักษะการอ่าน การเขียนและการโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง)
๑. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ๗๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทดสอบความรู้ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานอาคารและสถานที่ ด้านงานบริหาร
แผนปฏิบัติงาน และด้านงานตามโครงการยุทธศาสตร์
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๒. ทดสอบคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) ๓๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง)
ทดสอบความถนัด ในการใช้ค อมพิว เตอร์ด ้ว ยโปรแกรม Microsoft Word,Excel,
PowerPoint และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
พิ จ ารณาจากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารท างาน ความรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ความสามารถในการปัญ หา เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ
อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ บุคลิกลักษณะ หรืออื่นๆ
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้สมัครจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง ให้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
๒. ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนน
ทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
๓. เมื่อดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้วจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิ จ ารณา และจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โ ดยเรี ย งล าดั บ จากผู้ ส อบที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังเท่ากันอีกก็ให้ ผู้ ไ ด้รับ
หมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื่ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สถาบันจึงปิดที่ทาการสถาบัน เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เมื่อสถาบันเปิดที่ทาการหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ้นไปสถาบันจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันให้ทราบ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
กองบริหารทรัพ ยากรบุค คล ชั้น ๗ อาคารนราธิป พงศ์ป ระพัน ธ์ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์
หรือ http://personnel.nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ)
อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๒) เลื่ อ มใสและศรั ท ธาในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทุกประเภท
(๒) เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
(๓) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้ ไ ร้ ค วามสามารถ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น ไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากาหนด
(๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
(๕) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิด
วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า
ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๙.๒(๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรื อ (๑๑)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ
ในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง
มิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

