
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

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

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วุฒิปริญญาตรี 
เลขอัตรา ๑๐๐๒๓๕ เงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปน้ี 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบัน 

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ) 

๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 
๑.๓ เปนผูมีทักษะดังตอไปน้ี 

      ๑.๓.๑ ดานการเก็บรวบรวม บันทึก และสรุปขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลตัวเลข 
(เชิงปริมาณ) และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร (เชิงคุณภาพ) รวมถึงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประเภทตางๆ เพ่ือสนับสนุนและนําเสนอไดอยางเปนรูปธรรม 

 ๑.๓.๒ ดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Microsoft Office และโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟฟก รวมทั้งอุปกรณตางๆ เก่ียวกับการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อ และใชสื่อออนไลนในการ
ประชาสัมพันธของคณะ 

 ๑.๓.๓ ดานการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะการอานและการเขียน
อยูในระดับดี หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับเปนสากลจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

 รับผิดชอบดานงานวางแผนและพัฒนา งานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
งานพัฒนาองคการและระบบงาน งานระบบสารสนเทศ และงานอ่ืนๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
กลุมงานแผนและพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน 
ที่ตองใชความรู และความสามารถทางวิชาการในการทํางานตามนโยบายของสถาบันและคณะ 
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ แนะนําของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

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

http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลนที่น่ี ติดตอสอบถามไดที่ E-mail : Job.nida.ac.th 
หรือ Line : @๘๑๐zqvao ระหวางวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
และสามารถชําเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

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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๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ

คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเน่ืองจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

๕. วิธีการสอบแขงขัน 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังน้ี 
๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๒๕ คะแนน   
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 

การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอ่ืน ๆ อยางใดอยาง
หน่ึง หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง  

๒. วิชาภาษาไทย ๒๕ คะแนน   
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย  
๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๒๕ คะแนน  
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
๔. ทดสอบบุคลิกภาพและทัศนคติในการทํางาน ๒๕ คะแนน 

 ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ขอเขียนและสอบปฏิบัต ิ(เวลา ๒.๓๐ ช่ัวโมง)  

  วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และทดสอบภาคปฏิบัติดวยการใช
คอมพิวเตอร ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๒.๓๐ ช่ัวโมง) โดยวิธีการสอบปฏิบัติ การวิเคราะห การสรุปผล 
และการนําเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office  

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน 
 พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากบุคลิกลักษณะ ประสบการณการทํางาน 

ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงานและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ เปนตน  

๖. เกณฑการตัดสิน 
 ๖.๑  ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ี

ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) 

 ๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

 ๖.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ผูท่ีได
คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน พรอมกําหนด 
วัน เวลา และสถานที่ สอบ  ในวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือไดที ่
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 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ขอ ๑๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
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 
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กําหนดการสอบแขงขันเพือ่บรรจุบคุคลเปนพนักงานสถาบนัสายสนบัสนนุวิชาการ 
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 ---------------------------------------------  

ขั้นตอน กําหนดการ 
1. ประกาศรับสมัคร วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
2. รับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๒ ก.ค. – ๒๖ ส.ค.  ๒๕๖๕ 

 
 

3. ประกาศรายชือ่ผูมีสทิธิเขารับการสอบแขงขันวัน เวลา    
และสถานทีส่อบ 
  

๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

4. สอบขอเขียนและปฏิบัติ 
  

 ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

5. ประกาศผลผูมีสิทธเิขารับการสัมภาษณ 
  

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

6. สอบสัมภาษณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 

**ท้ังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามความเหมาะสม 
 




