
ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 
เรือ่ง  เลือ่นวนัสอบแขงขนัเพือ่บรรจบุุคคลเปนพนกังานสถาบันสายสนบัสนนุวชิาการ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร จำนวน ๓ ตำแหนง 
________________ 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ี ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิสอบแขงขันเพื ่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และฉบับเพิ ่มเติมท่ี 
๓๔๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ี ๓๑๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื ่อผู ม ีส ิทธิสอบแขงขันเพื ่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน 
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ 
สำนักงานอธิการบดี และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ี ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร และฉบับเพิ่มเติมท่ี 
๓๔๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ขอ ๒ วรรคหนึ ่ง กำหนดให “ใหส วนงานจัดการเร ียนการสอน การสอบ การฝกอบรม 
การประเมินผล และกิจกรรมที่เกี่ยวของ แบบทางไกลหรือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส... กรณีสถานการณไม
ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณแพรระบาดของเชื้อโรค COVID ๑๙” ทำใหสถาบันไมสามารถจัดการ
สอบแขงขันไดตามวัน เวลา และสถานที่ตามท่ีประกาศได จึงขอเลื่อนวันสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ท้ัง ๓ ตำแหนง ดังตอไปนี้ 

๑. ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กำหนดสอบแขงขัน (เดิม) วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒. ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงาน
อธิการบดี กำหนดสอบแขงขัน (เดิม) ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓. ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร 
กำหนดสอบแขงขัน (เดิม) ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงขอเลื่อนวันสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง ๓ ตำแหนงดังกลาวจากเดิมออกไปกอน โดยจะประกาศวัน เวลา และ
สถานท่ีสอบแขงขันใหทราบอีกครั้งในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทางเว็บไซต Personnel.nida.ac.th 
เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๘   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ  สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



เอกสารแนบ





ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 
เรือ่ง รายชือ่ผูมสีทิธิส์อบแขงขนัเพือ่บรรจบุคุคลเปนพนกังานสถาบนัสายสนบัสนนุวชิาการ 

ตำแหนงนกัวชิาการคอมพวิเตอร ระดบัปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงนักวิชาการ-
คอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท และเงินสมนาคุณตามตำแหนง ๒,๐๐๐ บาท
ตอเดือน เงินสมนาคุณสมทบตามความสามารถจากผลการปฏิบัติงานไมเกิน ๕๐๐ บาท เลขอัตรา ๑๐๐๐๙๖ จำนวน 
๑ อัตรา สังกัดกลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดตรวจสอบพบวาเกิดความคลาดเคลื่อนของรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในตำแหนง
ดังกลาว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังตอไปนี้  

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน (เพิ่มเติม) 

๓. นายพลเอก อุยวงศ  

วัน เวลา และสถานที่สอบ 
วนั เวลา วชิาทีส่อบ เลขทีส่อบ สถานทีส่อบ 

วันศุกรท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป 
๒. ภาษาอังกฤษ 

๓ 
หอง ๘๐๒ ช้ัน ๘ 

อาคารนวมินทราธิราช วันศุกรท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

๑. ความรูความสามารถ
เฉพาะตำแหนง 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน  
ใหผูเขาสอบปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑)  แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพเชน หามสวมกางเกง-

ขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ 
๒)  ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยงานภาครัฐออกให โดยมีรูปถาย 

และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๓)  ตองสวมหนากากอนามัยเขาหองสอบ และปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด ๑๙ 
อยางเครงครัด 

หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเขาสมัครงานภายในสถาบันและสถาบันจะ
ดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
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๒ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิ์เขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได
ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั ้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 
หรือ http://personnel.nida.ac.th 

ประกาศ ณ วันท่ี    ๘     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย ดร.ชุติสันต เกิดวิบูลยเวช) 
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานกรรมการ











ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง รายชือ่ผูมีสิทธิส์อบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร (เพ่ิมเติม) 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนงนักวิเคราะห

นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตร ีเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท เลขอัตรา ๑๐๐๐๙๐ จำนวน ๑ อัตรา 

สังกัดกลุมงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร นั้น 

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดตรวจสอบพบวาเกิดความคลาดเคลื่อนของรายชื่อผูมีสิทธิ์

สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในตำแหนง

ดังกลาว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังตอไปนี้  

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน (เพ่ิมเติม) 

๓๘. นางสาวรุงทิพย ตาพะขาว  

วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ เลขท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันอังคารท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ

ตำแหนงโดยวิธีการทดสอบ

ภาคปฏิบัติดายการใชคอมพิวเตอร 
๓๘ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒ 

ช้ัน ๙ อ. สยามบรมราชกุมารี 

วันอังคารท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป 

๒. วิชาภาษาไทย 

๓. วิชาภาษาไทย 

หอง ๓๐๐๒ ช้ัน ๓ 

อาคารนวมินทราธิราช 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน  

ใหผูเขาสอบปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑)  แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพเชน หามสวมกางเกง-

ขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ 

๒)  ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยงานภาครัฐออกให โดยมีรูปถาย 

และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ

เจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๓)  ตองสวมหนากากอนามัยเขาหองสอบ และปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด ๑๙ 

อยางเครงครัด 
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๒

หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเขาสมัครงานภายในสถาบันและสถาบันจะ

ดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิ์เขาสอบภาคความ

เหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได

ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั ้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

หรือ http://personnel.nida.ac.th 

ประกาศ ณ วันท่ี      ๘   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ติญทรรศน ประทีปพรณรงค) 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ประธานกรรมการ




