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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิ าร
สังกัดกองงานผูบ ริหาร สํานักงานสถาบัน
-------------------------------------

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจ ะรับสมัครสอบแขง ขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปน พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สั ง กั ด กลุ ม งานติ ด ตามการดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาวิ ช าการ กองงานผู บ ริ ห าร สํ า นั ก งานสถาบั น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาโท เลขอัตรา ๑๐๐๑๗๖ เงินเดือน ๒๒,๗๕๐.- บาท
ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน
๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ)
๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
๑.๓ เปนผูมีทักษะดังตอไปนี้
๑.๓.๑ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ลงขอมูล และวิเคราะหขอมูลตัวเลข (เชิงปริมาณ)
และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร (เชิงคุณภาพ)
๑.๓.๒ ดานความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห
การสรุปผลและการนําเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของ
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๑.๓.๓ ดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารอยูใน
ระดับดี
๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๒.๑ ศึกษายุทธศาสตร การดําเนินงานตางๆตามยุทธศาสตรสถาบันและนโยบายของ
ผูบริหารสถาบัน
๒.๒ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรของสถาบันเพื่อจัดทําแผนติดตามเชิงรุก
และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผูบริหาร
๒.๓ ติดตาม และรวบรวม สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบัน เพื่อวิเคราะหและจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
๒.๔ สรุปความกาวหนาจากการรายงานของผูเกี่ยวของในการดําเนินงานดานตางๆ
ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน
๒.๕ จัดประชุมเพื่อติดตาม และวิเคราะหความกาวหนาของการดําเนินงานตางๆ รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน
๒.๖ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถาบัน

-๒-

๓. การรับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ครสอบแข งขั น สามารถสมั ครผ า นระบบสมั ครงานออนไลน ได ที่
“http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวขอ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวขอ “สมัครออนไลนที่นี่”
ระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และผูสมัครสอบแขงขันตองชําระเงินคาธรรมเนียม
สมัครสอบ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทานั้น ติดตอสอบถามไดที่ E-mail : Job@nida.ac.th
หรือ Line : @810zqvao

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนื่องจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. วิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้
๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอื่น ๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยางที่เหมาะสมกับความตองการของตําแหนง
๒. วิชาภาษาไทย ๓๐ คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ข. ภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิ ธี ก ารสอบ
ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ๗๐ คะแนน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
โดยวิธีการสอบขอเขียน
๒. ทดสอบภาคปฏิ บั ติ ด ว ยการใช ค อมพิ ว เตอร ๓๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่ ว โมง)
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ดวยโปรแกรม Microsoft Office
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ จ ากประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ การทํ า งาน ความรู ความสามารถ อุป นิสัย และทัศนคติ การปรับ ตัว ใหเขากับ ผูรว มงาน
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน

-๓-

๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่
ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมตา่ํ กวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ)
๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได
๖.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลํา ดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูส อบไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน
ผู ที่ ไ ด ค ะแนนภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง มากกว า เป น ผู อ ยู ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว า
ถายังเทากันอีกก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ป ระกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า สอบแข ง ขั น พร อ มกํ า หนด
วั น เวลา และสถานที่ ส อบ ในวั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ อ ได ที่
กองบริ หารทรั พยากรบุ คคล ชั้ น ๗ อาคารนราธิ ปพงศ ประพั นธ สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร หรื อ
ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ทองงาม)
รองอธิการบดีฝา ยบริหารและเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-๔-

เอกสารแนบทายประกาศ
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ขอ ๑๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร
๒) มี ความเลื่ อมใสและศรั ทธาในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(๒) ลักษณะตองหาม
๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชน
๒) เป น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่
เปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๔) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
๖) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน

กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑. รับสมัคร

ขั้นตอน

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

๒. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการ
คัดเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ
๓. สอบขอเขียนและปฏิบัติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
สถานทีส่ อบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยผูเขาสอบตองมีตรวจแสดงผลการตรวจ Antigen test
kit (ATK) กอนวันเขาสอบ
ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
๔. ประกาศผลผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ
๕. สอบสัมภาษณ

กําหนดการ

ตั้งแตวันที่ ๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนขอใหผูสมัครติดตามประกาศลาสุดเทานั้น

