
ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 
เรือ่ง ขยายรบัสมคัรสอบแขงขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปนพนกังานสถาบนัสายสนบัสนนุวชิาการ 

 ตำแหนงนกัวชิาการศกึษา ระดบัปฏบิตักิาร สงักดัคณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอม  
------------------------------------- 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคม
และสิ ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาโท เลขอัตรา ๑๐๐๑๙๙ เงินเดือน 
๒๒,๗๕๐.- บาท ประกาศเลขท่ี ๖๐๘/๒๕๖๔ นั้น  

เพื่อใหผูสนใจมีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงเห็นสมควรขยายการรับสมัคร
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงดังกลาว ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้  

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน 

๑.๑ เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 
 ๑.๒ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล

และการนำเสนอผลการวิเคราะหด วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมการคำนวณหรือ 
การวิเคราะหทางสถิติอื ่น ๆ การนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ infographic การรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑.๓  มีผลคะแนนสอบ TOEIC ,TOEFL Paper, TOEFL CBT ,TOEFL IBT ,CU-TEP และ IELTS 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๑.๔ คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันตามความในขอ ๑๘ 
ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ๒.๑ ดานวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ โดยรวมดำเนินการวางแผนการทำงาน

ของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด และจัดทำ
แผนท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ไดแก แผนการทำงาน แผนการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหการทำงาน
มีประสิทธิภาพบรรลุผลการดำเนินการอยางมีประสิทธิผล  
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 ๒.๒ ดานการปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพัฒนางานดานวิชาการศึกษาและที ่เก ี ่ยวของ ศึกษาวิเคราะหว ิจ ัยเบื ้องตน 
เพื่อประกอบการจัดทำขอเสนอนโยบาย แผนงาน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการ
เรียนการสอน สื ่อการศึกษาการผลิตและพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสงเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา ปฏิบัติงานดานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารดานการศึกษาใหเปนปจจุบันทันสมัย 
สามารถใชอางอิงและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศกึษา 

วิเคราะหวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 

 ๒.๓ ดานการประสานงาน ประสานการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
จริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 ๒.๔ ดานการบริการ จัดบริการสงเสริมการศึกษาเพื่อใหบริการแกนักศึกษา ใหขอมูลจัด
กิจกรรม และแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสามารถใหบริการความรู บริการการศึกษา และวิชาชีพแกนักศึกษา
และประชาชน ผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งใหคำแนะนำปรึกษาเบื้องตนแก
นักศึกษา และประชาชน ดำเนินการจัดประชุม จัดสัมมนาวิชาการ จัดอบรมและสัมมนา เกี ่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งสามารถแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเพื่อใหแนวทาง
การศึกษา และแนวทางการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป 

๓. การรบัสมคัร 
 ผู ประสงค จะสม ั ครสอบแข  งข ั นสามารถสม ั ครผ  านระบบสม ั ครงานออนไลน  ได  ท่ี  

http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลนที่นี่ ติดตอสอบถามไดท่ี Line : @๘๑๐zqvao 
หรือ E-mail : Job.nida.ac.th ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ชำระเงินไดถึงวันที่  
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ) 

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ

คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนื่องจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๕. วิธีการสอบแขงขัน 

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๒๐ คะแนน  
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 

การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตำแหนง 

๒. วิชาภาษาไทย ๔๐ คะแนน  
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 

๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐  คะแนน  
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

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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ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียนและ
สอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง) 

 ๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๖๐ คะแนน (เวลา ๑.๕ ชั่วโมง) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน การเขียนโครงการ และจดหมายราชการ 

๒. ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) ๔๐ คะแนน (เวลา ๑.๕ ชั่วโมง) 
 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน และการใช

อินเตอรเน็ตท่ีจำเปนกับงานการศึกษา  

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน 
 พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที ่จากประว ัต ิส วนตัว ประว ัต ิการศึกษา 

ประสบการณการทำงาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 

๖. เกณฑการตดัสนิ 
 ๖.๑  ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถท่ี

ใชเฉพาะตำแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมตำ่กวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหนง (สัมภาษณ) 

 ๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงไมต่ำกวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมท้ังสิ้นไมต่ำกวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

 ๖.๓ เม่ือดำเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลำดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงเทากัน ผูที่ได
คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน พรอมกำหนด 
ว ัน เวลา และสถานที ่สอบ ในว ันที่ ๒๖ ก ันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายช ื ่อได  ท่ี  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั ้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ 
ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๒๒
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ขอบงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 

วาดวยการบรหิารงานบคุคลของพนกังานสถาบนั พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 

ขอ ๑๘ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

(๑) คุณสมบัติ 
๑) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื ่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
(๒) ลักษณะตองหาม 

๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชน 
๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี 

เปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๔)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
๖) เปนผูเคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตโทษสำหรับ

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๘) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานเอกชน 




