
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  

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

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะ
นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 
๑๔๐๐๑๔ เงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปน้ี 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบัน 

๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 
 ๑.๒ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล

และการนําเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมการคํานวณหรือ 
การวิเคราะหทางสถิติอ่ืนๆ  

 ๑.๓ สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบอินโฟกราฟฟก การรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการขอมูลทางเว็บไซตและสื่อสังคมไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๑. ๔ มีผลคะแนนสอบ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP ,TU-GET 
หรือ NIDA TEAP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  ๑.๕ คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบันตามความในขอ ๑๘ 
ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

- งานจัดทําแผนการติดตามและประเมินผลงานแผน อาทิ แผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนกลยุทธคณะฯ แผนการจัดการความรู (KM) เปนตน 

- จัดทํางบประมาณ โดยจัดทําแผนรายรับ – รายจายงบประมาณประจําป  
- งานประชาสัมพันธ งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และงานดูแลสื่อประชาสัมพันธตางๆ

ของคณะ 

- งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ อาทิประสานงานโครงการ/กิจกรรม ของคณะฯ
โครงการสถาปนาคณะฯ โครงการประชุม/สัมมนาวิชาการ/งานวารสารวิชาการ 

- งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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๓. การรับสมัคร 
 ผู ประสงค จะสมั ครสอบแข งขั นสามารถสมั ครผ านระบบสมั ครงานออนไลน ได ที่  

http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลนที่น่ี ติดตอสอบถามไดที่ Line : @810zqvao 
หรือ E-mail : Job.nida.ac.th ระหวางวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
และสามารถชําเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ

คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเน่ืองจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

๕. วิธีการสอบแขงขัน 

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังน้ี 

๑. วิชาความรูความสามารถทั่วไป ๖๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง)  
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 

การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอ่ืน ๆ อยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางที่เหมาะสมกับความตองการของตําแหนง 

๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน  (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

 ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๒.๓๐ ชั่วโมง)  

 ๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน การเขียนโครงการ การทําภาพประชาสัมพันธ การเก็บรวบรวมสถิติและวิเคราะหขอมูลขั้น
พ้ืนฐาน และการเขียนหนังสือราชการผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน และการใชอินเตอรเน็ต
ที่จําเปนกับงาน 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน 
 พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 

๖. เกณฑการตัดสิน 
 ๖.๑  ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ี

ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) 

 ๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

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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 ๖.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ผูท่ีได
คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน พรอมกําหนด 
วัน เวลา และสถานที่ สอบ  ในวันที่  ๒  สิ งหาคม  ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือไดที่ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือ 
ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ทองงาม) 
รองอธิการบดฝีายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๕
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ขอ ๑๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบันตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 
๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(๒) ลักษณะตองหาม 

๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชน 
๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ 

เปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๔)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
๖) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน 



  
กําหนดการสอบแขงขันเพือ่บรรจุบคุคลเปนพนักงานสถาบันสายสนบัสนนุวิชาการ 

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

ขั้นตอน หลักเกณฑ กําหนดการ 
*๑. รับสมัคร ไมนอยกวา 

๑๐ วันทําการ 
ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ 

 
 

*๒. ประกาศรายชือ่ผูมีสทิธเิขารับการ
 สอบแขงขันวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ( ประธานกรรมการฯ ลงนาม) 

กอนวันสอบแขงขัน 
ไมนอยกวา 
๕ วันทําการ 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓. สอบขอเขียนและปฏิบัติ 
 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

ไมนอยกวา ๕ วนัทําการ 
นับจากวันประกาศรายชื่อฯ 

 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔. ประกาศผลผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ 
 (ประธานฯ ลงนาม) 

เร็วที่สุดภายใน ๓ วันทําการ 
นับจากสงคะแนนสอบ (ครบ) 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๕. สอบสัมภาษณ ไมนอยกวา ๕ วนัทําการ 
นับจากประกาศรายชื่อ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

เปนตนไป  
 

 




