
  
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน 

 ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร สังกดัคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

-------------------------------------    

 ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
เปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาการ-
เศรษฐกิจ เงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา ๑๐๐๒๑๓ ประกาศรายละเอียดใหทราบ 
ดังตอไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร            
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบทายประกาศ)  
 ๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา  
 ๑.๓ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน และ                 
การใชอินเตอรเน็ตท่ีจําเปนกับงานประชาสัมพันธ 
 ๑.๔ มีความรูความสามารถดานการทํากราฟฟก มัลติมีเดีย ตัดตอวีดีทัศนเบื้องตน  
จัดทําอินโฟกราฟฟกส สามารถคิดคอนเทนท และพัฒนาเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตรการ
เรียนการสอนตางๆของคณะผานสื่อออนไลน  

 ๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ

  รับผิดชอบดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธการศึกษา และหลักสูตรตางๆของคณะ        
เพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากล งานจัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหวิจัย
ดานการตลาด และคุณภาพการศึกษา และลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
ประสานแผน และนํามาประมวลผลเพือ่การออกแบบและนําเสนอในรูปแบบกราฟฟกและสื่อมัลติมีเดีย 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย  

 ๓. การรับสมัคร 

   ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถสมัครผานระบบสมัครงานออนไลนได ท่ี 
http://personnel.nida.ac.th/ส มั ค รส ายสนั บ ส นุ น /ส มั ค รออน ไลน ท่ี นี่  (ติ ด ต อสอบ ถาม                     
โทร.๐-๒๗๒๗-๓๕๘๕ ระหวางวันท่ี ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

  ท้ังนี้ ขอใหผูสมัครสอบแขงขัน แนบผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
การศึกษาออนไลน การทําอินโฟกราฟกส ทักษะการคิดคอนเทนท การตัดตอวิดีทัศน และมัลติมีเดีย
ตางๆ พรอมแสดงเนื้อหาหรือขอความประชาสัมพนัธท่ีทานเปนผูคิดคนหรือออกแบบเองตามความถนัด 
มาในข้ันตอนการสมัครออนไลน โดยแนบเอกสารท่ีหัวขอ “สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ” 

 

 

 

http://personnel.nida.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88
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  ๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 

   ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนือ่งจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ๕. วิธีการสอบแขงขัน 

 ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๒ ช่ัวโมง) 

   ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๒๐ คะแนน  

   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอ่ืน ๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง 
   ๒. วิชาภาษาไทย ๔๐ คะแนน  

   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
   ๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐  คะแนน  

   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

 ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ

ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ๑. วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๖๐ คะแนน (เวลา ๒ ช่ัวโมง) 

โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ  
 

   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) ๔๐ คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง) 

   มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน และการใช
อินเตอรเน็ตท่ีจําเปนกับงานประชาสัมพันธ  

 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน  

   พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 
 

 ๖. เกณฑการตัดสิน 

  ๖.๑ ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ี
ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) 
  ๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 
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  ๖.๓ เม่ือดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ผูท่ีได
คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขัน พรอมกําหนด         
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันท่ี  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ีกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๗ อาคารนราธิปพงศประพั นธ  สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตรหรือ 
http://personnel.nida.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       

(รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
 

 ขอ ๙ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและ

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
   ๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

 (๒) เลื่ อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๙.๒ ลักษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกประเภท 
(๒)  เปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
(๓)  เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี เปน

ผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

(๔)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๖)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๗)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๘)  เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิด

วินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๑) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขา

ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ผู ท่ีมีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๙.๒(๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเวนใหไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันได แตถาเปน
กรณีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และ
ในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตอง
มิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี  
 

 

 

 

 


