
  

 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน 

สังกดัส านักบรรณสารการพัฒนา  
-------------------------------------    

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น 
พนักงานสถาบัน สังกัดส านักบรรณสารการพัฒนา จ านวน ๒ อัตรา สถาบันจึงขอประกาศ รายละเอียด
ให้ทราบดังต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  ๑.๑ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน   จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒. เงินเดือนและค่าตอบแทน 

  ๒.๑ บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี     เงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เงินเดือน ๑๖,๑๐๐ บาท 

 ๓. คุณสมบัติของผูส้มคัร 
 มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์            
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง             
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  

 ๔. การรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่  
http://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครสายสนับสนุน” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” หรือ 
job.nida.ac.th (ติดต่อสอบถามโทร.๐-๒๗๒๗-๓๕๘๐, ๓๔๐๕) ระหว่างวันท่ี ๑  – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 

  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากสถาบนัฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไมว่า่
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 ๖. หลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑ ปี 
จ านวน ๑ รูป 
  ๖.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และส าเนา
ใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดง
หนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 ๖.๓ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๕ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

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

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์
ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 

 

 ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

 (๒) เลื่ อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙.๒ ลักษณะต้องห้าม 

(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทุกประเภท 
(๒)  เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(๓)  เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็น

ผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(๔)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๗)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิด

วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า

ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๙.๒(๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ
ในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง
มิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
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ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
หน่วยงาน 

ต าแหนง่เลขท่ี ๑๐๐๔๖๐ กลุ่มงานบริหารและธุรการ ส านักบรรณสารการพัฒนา 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. ได้รับปริญญาตรี เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
ภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการออกแบบผลิตสื่อ และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เก่ียวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง 
 ๓. มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการวางแผนการด าเนินการและให้บริการระบบเครือข่าย 
Media on Demand,Convert File และตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้นได้ การจัดการแฟ้มข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 
การจัดท าส่วนเช่ือมโยงระหว่างแฟ้มข้อมูลกับ Computer Server การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดการสื่อโสตทัศน์ให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล งานฐานข้อมูลสื่อ
โสตทัศน์ (Media on Demand) งานการวางแผนการด าเนินการและให้บริการระบบเครือข่าย Media 
on Demand,Convert File และตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้น การจัดการแฟ้มข้อมูลสื่อโสตทัศน์ การจัดท า
ส่วนเช่ือมโยงระหว่างแฟ้มข้อมูลกับ Computer Server การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุและ
โสตทัศนูปกรณ์ โครงการแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปของดิจิทัล การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงาน
สื่อโสตทัศน์ และงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องประชุม
ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๓. วิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๒ ช่ัวโมง) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน โดยทดสอบความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล และการจับประเด็น การวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือความสามารถในด้านอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของต าแหน่ง และทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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 ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ๑. วิชาความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๕๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
    ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งโสตทัศนศึกษา 
 

   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) ๕๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
    ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Convert File ตัดต่อวีดิ
ทัศน์เบื้องต้น ตัดต่อภาพและเสียง และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน  
   พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น 
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ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  
หน่วยงาน 

ต าแหนง่เลขท่ี ๑๐๐๔๖๑  กลุ่มงานบริหารและธุรการ ส านักบรรณสารการพัฒนา 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทยีบเท่าไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ทางดา้นพาณิชยการหรือ
สาขาวิชาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองยกเว้นทางการเกษตร ศิลปหัตถกรรม 

 ๓. การเขียนหนังสือราชการ 
 ๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และการสบืค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างด ี

๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนห้องสมุด กลุ่มงานบริหารและธุรการ ส านักงาน
เลขานุการครอบคลุมการด าเนินงานรับหนังสือราชการภายในและภายนอกส านัก งานส่งหนังสือ
ราชการภายในและภายนอกสถาบัน งานจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตอบ
ปัญหาและช้ีแจ้งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
๓. วิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๔๐ คะแนน  
   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล และการจับประเด็น 
การวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในด้านอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึง่ 
หรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการของต าแหน่ง 
   ๒. วิชาภาษาไทย ๔๐ คะแนน  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
   ๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ๑. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๗๐ คะแนน (เวลา ๑.๕ ชั่วโมง)  
    ๑.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข 

       เพิ่มเติม 
    ๑.๒ การเขียนหนังสือราชการ 
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   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) ๓๐ คะแนน (เวลา ๑.๕ ชั่วโมง) 
    ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 
Excel PowerPoint (Version ๒๐๑๐) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลใน
เว็บไซต์ 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน  
   พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


