
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

 ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร  
สังกดักองงานผูบริหาร สาํนักงานสถาบัน 

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

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล 
เปน พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดกลุมงานติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ กองงานผูบริหาร สํานักงานสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาโท เลขอัตรา ๑๐๐๑๗๖ เงินเดือน ๒๒,๗๕๐.- บาท 
ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน 

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย
การบริหารงานบคุคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ) 

๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 
๑.๓ เปนผูมีทักษะดังตอไปนี้ 
      ๑.๓.๑ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ลงขอมูล และวิเคราะหขอมูลตัวเลข (เชิงปริมาณ) 

และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสาร (เชิงคุณภาพ) 
 ๑.๓.๒ ดานความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห  

การสรุปผลและการนําเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๑.๓.๓ ดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารอยูใน
ระดับดี 

๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

๒.๑ ศึกษายุทธศาสตร การดําเนินงานตางๆตามยุทธศาสตรสถาบันและนโยบายของ
ผูบริหารสถาบัน 

๒.๒  รวบรวมและวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรของสถาบันเพ่ือจัดทําแผนติดตามเชิงรุก      
และจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 

๒.๓ ติดตาม และรวบรวม สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังจากภายใน
และภายนอกสถาบัน เพ่ือวิเคราะหและจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร 

๒.๔ สรุปความกาวหนาจากการรายงานของผูเก่ียวของในการดําเนินงานดานตางๆ        
ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน 

๒.๕ จัดประชุมเพ่ือติดตาม และวิเคราะหความกาวหนาของการดําเนินงานตางๆ รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน  

๒.๖ งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถาบัน 
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๓. การรับสมัคร 
 ผู ประสงค จะสมั ครสอบแข ง ขั นสามารถสมั ครผ านระบบสมั ครงานออนไลน ได ท่ี  

“http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวขอ  “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวขอ “สมัครออนไลนท่ีนี่” 
ระหวางวันท่ี ๙  ถึงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และผูสมัครสอบแขงขันตองชําระเงินคาธรรมเนียม
สมัครสอบ ภายในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทานั้น ติดตอสอบถามไดท่ี E-mail : Job@nida.ac.th 
หรือ Line : @810zqvao   

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ

คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนื่องจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

๕. วิธีการสอบแขงขัน 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน   
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 

การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอ่ืน ๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง  

๒. วิชาภาษาไทย ๓๐ คะแนน   
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย  
๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน   
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

 ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

  ๑. วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๗๐ คะแนน (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน   

  ๒. ทดสอบภาคปฏิบัติดวยการใชคอมพิวเตอร ๓๐ คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง)  
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ดวยโปรแกรม Microsoft Office  

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน 
 พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนา ท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 
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๖. เกณฑการตัดสิน 
 ๖.๑  ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ี

ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมต่าํกวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) 

 ๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

 ๖.๓ เม่ือดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน 
ผู ท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
ถายังเทากันอีกก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขาสอบแขงขัน พรอมกําหนด 
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได ท่ี 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือ 
ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ทองงาม) 
รองอธิการบดีฝายบริหารและเทคโนโลยีดจิิทัล 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ขอ ๑๘ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(๒) ลักษณะตองหาม 

๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชน 
๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี 

เปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๔)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
๖) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานเอกชน 



กําหนดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวชิาการ 
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 --------------------------------------------- 
ขั้นตอน กําหนดการ 

๑. รับสมัคร ตั้งแตวันท่ี ๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ 
คัดเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. สอบขอเขียนและปฏิบัต ิ
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
สถานทีส่อบ  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
โดยผูเขาสอบตองมีตรวจแสดงผลการตรวจ Antigen test 
kit (ATK) กอนวันเขาสอบ 
ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง  

 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๔. ประกาศผลผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๕. สอบสัมภาษณ  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ท้ังน้ีกําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนขอใหผูสมัครติดตามประกาศลาสดุเทาน้ัน 




