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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผูบริหาร สํานักงานสถาบัน
-------------------------------------

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ กองงานผูบริหาร สํานักงานสถาบัน
สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร วุ ฒิ ปริ ญญาตรี เลขอั ตรา ๑๐๐๐๗๗ เงิ นเดื อน ๑๙,๕๐๐.- บาท
ประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน
๑.๑ เปนผูมีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทาย
ประกาศ)
๑.๒ เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เทีย บไดไมต่ํากว า นี้
ในสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
๑.๓ เปนผูมีทักษะดังตอไปนี้
๑.๓.๑ มีความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และหลักนิติกรรมสัญญา
๑.๓.๒ มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
๑.๓.๓ มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
๑.๓.๔ ดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Microsoft Office และการใชสื่อออนไลน
การรับสง – จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนและอัตเดทขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแก การ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๑.๓.๕ ดานการใชภาษาไทยทั่วไป
๑.๓.๖ ดานการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๒.๑ งานวินัย ประกอบไปดวย วินัยบุคลากร วินัยนักศึกษา จรรยาบรรณบุคลากร ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ อุทธรณและรองทุกข และสอบสวนขอเท็จจริงทั่วไป
๒.๒ งานนิติการ ประกอบไปดวย งานตรวจรางกฎหมายและอนุบัญญัติ งานตรวจรางนิติ
กรรมสัญญา งานดําเนินคดี (คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง) งานคณะกรรมการ ดานกฎหมายของสภา
สถาบัน งานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสถาบัน การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และเปนกรรมการ
ตามที่ไดรับการแตงตั้ง

-๒-

๓. การรับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ครสอบแข งขั น สามารถสมั ครผ า นระบบสมั ครงานออนไลน ได ที่
http://personnel.nida.ac.th เลื อกหั วข อ “สมั ครสายสนั บสนุ นวิ ชาการ” เลื อกหัวขอ “สมั ครออนไลน ที่ นี่ ”
ติดตอสอบถามไดที่ E-mail : Job.nida.ac.th หรือ Line : @810zqvao ระหวางวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถชําเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๔. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานใหเรียบรอยเนื่องจากสถาบันฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. วิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้
๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๔๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอื่น ๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยางที่เหมาะสมกับความตองการของตําแหนง
๒. วิชาภาษาไทย ๒๕ คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทยทั่วไป
๓. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย ๓๕ คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ข. ภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิ ธี ก ารสอบ
ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ๘๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
โดยวิธีการสอบขอเขีย นในขอบเขตเนื้อหาดัง นี้ หลักกฎหมายปกครอง กฎหมายวา ดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒. ทดสอบภาคปฏิบัติดวยการใชคอมพิวเตอร ๒๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง ) โดยวิธีการ
สอบปฏิบัติ ดวยโปรแกรม Microsoft Office การรับ - สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล
ในเว็บไซต
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน
พิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหน งหน าที่ จากบุคลิกลักษณะ ประสบการณการทํ างาน
ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงานและการทํางานรวมกับผูอื่น
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ เปนตน

-๓-

๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ใหไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ
๕๐ และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ
เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
๖.๒ ผูสมัครตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และได
คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได
๖.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ผูที่ได
คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังเทากันอีก
ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
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 ๒๕ สิ ง หาคม 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 http://personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอ “ประกาศผลสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม 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

-๕กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
---------------------------------------------

๑ ประกาศรับสมัคร
๒ รับสมัคร
๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ

กอนวันรับสมัคร (ลวงหนา)
ไมนอยกวา ๓ วันทําการ
ไมนอยกวา
๑๐ วันทําการ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กอนวันสอบแขงขัน
ไมนอยกวา
๕ วันทําการ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔ สอบขอเขียนและปฏิบัติ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ไมนอยกวา ๕ วันทําการ
นับจากวันประกาศรายชื่อฯ

๒ กันยายน ๒๕๖๕

๕ ประกาศผลผูมีสทิ ธิเขารับการสัมภาษณ

เร็วที่สุดภายใน ๓ วันทําการ
นับจากสงคะแนนสอบ (ครบ)

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สอบแขงขันวัน เวลา และสถานทีส่ อบ

