
  
 
 

 
 

ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 
เรือ่ง รบัสมคัรสอบแขงขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปนพนกังานสถาบนัสายสนบัสนนุวชิาการ 

 ตำแหนงนกัวชิาการศกึษา ระดบัปฏบิตักิาร สงักดัคณะนเิทศศาสตรและนวตักรรมการจดัการ  
------------------------------------- 

 ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศ
ศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 
๑๔๐๐๑๒ เงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน 

  ๑.๑ เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  
  ๑.๒ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล
และการนำเสนอผลการวิเคราะหด วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมการคำนวณหรือ 
การวิเคราะหทางสถิติอ่ืนๆ  

  ๑.๓ สามารถนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบอินโฟกราฟฟก การรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการขอมูลทางเว็บไซตและสื่อสังคมไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี    
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  ๑. ๔ มีผลคะแนนสอบ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, CU-TEP และ IELTS         
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

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

 ๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  - งานรับสมัครนักศึกษาใหม 
  - งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

  - งานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน 

  - งานบริการการศึกษา 

  - งานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 
  - งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 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 ระหวางวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 ๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 
   ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนื่องจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ๕. วิธีการสอบแขงขัน 

  ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
   ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
   ๑. วชิาความรูความสามารถทั่วไป ๖๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง)  
   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตำแหนง 

   ๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน  (เวลา ๑ ชั่วโมง)  
   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

  ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน
และสอบปฏิบัติ (เวลา ๒ ชั่วโมง)  
   ๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน 
การเขียนโครงการ การเก็บรวบรวมสถิติและวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐาน และการเขียนหนังสือราชการผาน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐาน และการใชอินเตอรเน็ตท่ีจำเปนกับงานการศึกษา  
 

  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

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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คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประกาศรายชื ่อผู มีส ิทธิเขาสอบแขงขัน พรอมกำหนด  
ว ัน เวลา และสถานท ี ่สอบ ในวันท ี ่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายช ื ่อได  ท่ี 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั ้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือ  
ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ทองงาม) 
รองอธิการบดีฝายบริหารและเทคโนโลยีดจิิทัล 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กําหนดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 ---------------------------------------------  

ขั้นตอน กําหนดการ 
๑. รับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๘ มี.ค. -  ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕    

 
๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบแขงขัน  
  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. สอบขอเขียนและปฏิบัต ิ
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  
     สถานที่สอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
     โดยผูเขาสอบตองมีตรวจแสดงผลการตรวจ Antigen test kit  
(ATK) กอนวันเขาสอบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง 

 ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๔. ประกาศผลผูมีสทิธิเขารับการสัมภาษณ 
  

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕. สอบสัมภาษณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

 




