ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัตกิ าร
ǰ
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่องรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และประกาศสถาบันฯ ฉบับเพิ่มเติม ที่ ๓๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ประกอบประกาศสถาบั นฯ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลงวั นที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ใหเลื่ อนวั นสอบแขงขั น (เดิ ม) วั นที่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปกอนโดยจะประกาศกําหนดการสอบใหทราบอีกครั้งในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ สถาบันฯ ขอประกาศวัน เวลา และวิธีการสอบ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกองคลังและพัสดุ สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ
๑) นางสาวจิตรา สุวินัย
๓) นางสาวชมพูนุท สุขสุกรี
๕) นางสาวณัฐชยาภรณ นนทะภา
๗) นางสาวธิติภา จันทรอาภา
๙) นางสาวรัชนี ทวีวรรณ
๑๑) นางสาวศศิภา ประสานพันธ
๑๓) นางสาวอนัญญา ธิติศักดิ์
วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา

๒) นางสาวจิรัชญา พัฒนะมงคล
๔) นางสาวณัฏฐา เกิดทอง
๖) นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม
๘) นางสาวปถมภรณ เชื่อมสุข
๑๐) นางสาวรุจา อินตะปญญา
๑๒) นายศิรชัช นาชัยเพ็ชร

วิชาที่สอบ/
เวลาการทําขอสอบ

วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๑. ภาษาอังกฤษ (๑ ชั่วโมง)
๒. ความรูความสามารถทั่วไป
(๒ ชั่วโมง)

วั น ศุ ก รที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๑. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (๒ ชั่วโมง)
๒. วิชาคอมพิวเตอร (๑ ชั่วโมง)

เลขที่สอบ

สถานที่สอบ

เลขที่ ๑ - ๑๓

สอบออนไลน
ผานสื่ออเล็กทรอนิกส
ดวยระบบ Microsoft Teams
หองสอบแขงขันตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ดังนี้
๑) ตองมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวที่สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต และมีประสิทธิภาพ
พรอมใชงานระบบ Microsoft Teams
๒) มี โปรแกรมเว็ บบราวเซอรสํ าหรั บเขาใชงานเว็ บไซต ไดแก Google Chrome, Firefox,
Microsoft Edge หรือ Safari อยางใดอยางหนึ่ง
๓) ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยงานภาครัฐออกให โดยมีรูปถาย
และเลขประจําตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบหากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

๒

๔) เปดกลอง VDO ตลอดเวลาการสอบ
๕) แตงกายสุภาพเรียบรอย
๖) รูปแบบและแนวทางวิธีการเขาสอบแขงขันใหเปนตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิในการเขาสมัครงานภายในสถาบันและสถาบันจะ
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันที่ศุกร์ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่ อไดทางเว็ บไซต personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมั ครงาน” ติดตอสอบถามไดที่
Line :@๘๑๐zqvao หรือ E-mail : Job@nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

f. เลย

(นางสาวอุรสา แสงแกว)
ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ
ประธานคณะกรรมการ

รูปแบบและแนวทางวิธกี ารสอบแขงขัน (ออนไลน)
ดวยระบบ Microsoft Teams
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบตั กิ าร
สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ Microsoft Teams
หองสอบแขงขันตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
***********************

อุปกรณทใี่ ชในการสอบ ประกอบดวย
• บัตรประจำตัวประชาชน
• เครือ่ งคอมพิวเตอรสำหรับเปดระบบ Microsoft Teams (มีกลอง ไมค ลำโพง)
• มีโปรแกรมเว็บบราวเซอรสำหรับเขาใชงานเว็บไซต ไดแก Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
หรือ Safari อยางใดอยางหนึ่ง

วิธกี ารเขาใชงานระบบ Microsoft Teams กอนวันสอบ
1. เขาเว็บไซต https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/log-in
เพื่อเขาใชระบบMicrosoft Teams
2. ลงทะเบียนเข าใชงานระบบ Microsoft Teams “ตามอีเ มลที่เ ขีย นไวในใบสมัครงานกับ นิดาเทานั้น”
โดยใชชื่อบัญชี “*เลขที่สอบ ชื่อ สกุล ” (ตัว อยาง 1.นายนิดา ใจดี) หากตองการเปลี่ยนอีเมล (E-mail)
การใชงาน ผูมีสิทธิสอบตองแจงมายังเจาหนาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท 081-928-5438
ทางอีเมล (Email) job@nida.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
* “เลขที ่ ส อบ” ให ดู ตามประกาศสถาบัน บั ณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร เรื่อง รายชื่อผูมีส ิทธิ เข า
สอบแขงขันเพื่อบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบั ญชี
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

-๒ -

3. เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนลำดับที่ 2 เรียบรอยแลว หนาตาง Microsoft Teams จะแสดงขึ้นมาวา “ยินดี
ตอนรับสู Teams”ตามภาพดานลาง ใหเลือกชอง national institute of development administration

เลือกช่องนี้

4. เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลวผูเขาสอบจะสามารถเขา หองสอบแขงขันตำแหนงนักวิชาการ

เงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ ถือวาการลงทะเบียนเขาใชงานเสร็จสิ้น ดังภาพ

-๓ -

ขัน้ ตอนการเขาหองสอบในวันสอบ (วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
1. ใหผูเขาสอบเขาระบบ Microsoft Teams กอนเวลาสอบ 30 นาที (กำหนดเวลาเริ่มสอบ 9.00 น. ผูสอบตอง
เขาหองสอบ 08.30 น. เปนตนไป) ตามลิงคหองสอบที่ไดแนบมานี้
ลิงคหอ งสอบแขงขันตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a1h080WOSmPFQHgBOgl0vepMYHx1OMZA6z7FzFF1DGc1%40thread.tacv2/1632564969400?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd84a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22b960177a-ada8-4564-a479615099776b2a%22%7d

2. หนาตางรูปดานลางที่แสดงขึ้นหลังจากกดลิงคหองสอบ ใหผูเขาสอบกดคำวา ยกเลิก (1) และกดใชเว็บแทน
แอป (2)

(1)

(2)

-๔ -

3. เมื่อผูเขาสอบกดลิงคเขาหองสอบเรียบรอยแลว ก็จะขึ้นหนาตางดังรูปภาพดานลาง ใหผูเขาสอบ
กดที่ปุม “Join” (ขวามือ)
กด Join

4. เมื่อกด “Join” เรียบรอยแลว หนาจอจะแสดงตามภาพดานลาง ถือวาผูสอบเขาระบบ Microsoft Teams เพื่อ
เตรียมสอบเรียบรอยแลว

-๕ -

5. ผูเขาสอบประจำ ณ ที่นงั่ สอบ พรอมอุปกรณที่ใชในการสอบเทานั้น
6. เจาหนาที่คุมสอบชีแ้ จงระเบียบการสอบ
7. รายงานตัวเขาสอบ
- เวลา 08.45 น. ผูเขาสอบรายงานตัวโดยเรียงลำดับการรายงานตัวตามเลขที่สอบ
- ในขณะรายงานตัว ใหผูเขาสอบเปดกลองพรอมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ขานชื่อ นามสกุล
(หามผูเขาสอบใชเอฟเฟกตพื้นหลัง) ตองเปดกลองและไมคตลอดเวลาการสอบ
8. เวลา 08.55 น. เจาหนาที่คุมสอบจะแขวนขอสอบในชอง Chat ของหองสอบ โดยใหผูเขาสอบกดปุม
Chat (หมายเลข 1) และดาวโหลดไฟลขอสอบในชอง Chat ขวามือ (หมายเลข 2)
ตามรูปภาพประกอบ

-๖ -

ขอปฏิบัติในการสอบแขงขัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบออนไลนอยางเครงครัด
ผูเขาสอบตองเปดกลองและไมคตลอดเวลาการสอบ
อนุญาตใหผูเขาสอบมีเฉพาะอุปกรณที่ใชในการสอบเทานั้น
ไมอนุญาตใหรับประทานอาหาร
ไมอนุญาตใหใสหูฟง
ไมอนุญาตใหเขาหองน้ำ หรือ เคลื่อนที่พนระยะจับภาพของกลอง
หามปรึกษาหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
หามพูดคุยขณะทำขอสอบ กรณีที่มีขอสงสัยใหผูเขาสอบ “กดปุมยกมือ” และรอจนกวาจะไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบ
9. หากสงขอสอบเปนที่เรียบรอย ผูเขาสอบจะตองอยูในหองสอบออนไลน Microsoft Teams และ
นั่งรอจนกวาจะหมดเวลาสอบ หรือจนกวาไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบใหออกจากหองได
10. ผูเขาสอบที่เขาหองสอบออนไลน Microsoft Teams สายเกินกวา 30 นาทีนับตั้งแตเวลาเริ่ม
สอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
11. หามผูสอบเผยแพรขอสอบในทุกกรณี

หมายเหตุ : ผูท ที่ จุ ริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิในการเขาสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร
หากมีปญหาในระหวางการเขาสอบ

• ติดตอนางสาวเอื้อมพร มวงแกว บุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท 081-928-5438

