
ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร
เรือ่ง รบัสมคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจบุคุคลเปนพนกังานสถาบนัสายสนบัสนนุวชิาการ

สงักดัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร
------------------------------------- 

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล เปน
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตำแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท และเงินสมนาคุณตามตำแหนง 
๒,๐๐๐ บาทตอเดือน เงินสมนาคุณสมทบตามความสามารถจากผลการปฏิบัติงานไมเกิน ๕๐๐ บาท
ตอเดือน ซึ ่งเงินสมนาคุณจะปรับเปลี ่ยนตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดใหทราบ ดังตอไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร/คุณสมบัติของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน
๑.๑ คุณสมบัติผู สมัครเปนผูสำเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละตำแหนง 

ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๑.๒ เปนผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ว ิศวกรรม 

คอมพิวเตอร ว ิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ระบบสารสนเทศ 
การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง   

๑.๓ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดวยภาษา ASP.NET, C#.NET, VB.NET, PHP, 
Python, JavaScript, HTML๕, CSS อยางใดอยางหนึ่ง

๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ดานการดูแลและพัฒนาระบบ อาทิ
๒.๑ งานสนับสนุน Application เขียน Web Service/API สวนการเชื่อมตอกับระบบตางๆ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย
๒.๒ เขียนคำสั่ง SQL Command, View เพื่อดึงขอมูลหรือจัดเตรียมขอมูลสำหรับการ

เชื่อมตอขอมูลจากระบบอ่ืนๆ 
๒.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะหความตองการระบบรวมกับผูใชงาน
๒.๔ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และจัดทำเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบได
๒.๕ เก็บรวบรวมปญหาและแจงบริษัทใหดำเนินการในสวนของระบบท่ีมีการ Maintenance
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 ๓. ระเบยีบการรบัสมคัร 
   ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผานระบบสมัครงานออนไลนเทานั้น โดยสมัครไดท่ี 
http://personnel.nida.ac.th/ หัวขอ “สมัครสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวขอ “สมัครออนไลนที่นี่” ติดตอ
สอบถามไดท่ี Line : @๘๑๐zqvao  หรือ E-mail : Job@nida.ac.th ตั้งแต ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  –  ๓ กันยายน  
๒๕๖๔  
 

 

 

         Line : @๘๑๐zqvao 
  
 ๔. หลักฐานที่ผูสมัครจะตองแนบในระบบสมัครงาน ดังนี้  
   ๔.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป 
  ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นฐานความรูตามที่ใช
สมัครสอบ ในกรณีที่ยังมิไดรับปริญญาบัตร ใหแสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย และสถาบันท่ี
อนุมัติใหสำเร็จการศึกษาเรียบรอย  
  ๔.๓ สำเนาบัตรประชาชน  
  ๔.๔ สำเนาทะเบียนบาน 
  ๔.๕ หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชนใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสำเนา 
  ๔.๖ กรณีเพศชายใหยื่นหลักฐานใน ส.ด.๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอ่ืนๆ ท่ี
แสดงวาไดผานการตรวจคัดเลือกทหารแลว พรอมสำเนา  
 

 ๕. วิธีการสอบคัดเลือก 

 ๕.๑ สอบภาคความเหมาะสมกบัตำแหนง (สมัภาษณ) ๑๐๐ คะแนน  
  พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที ่จากประวัต ิส วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 
    ๕.๒ นำเสนอ Portfolio หรือผลงานอ่ืน ตอกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง 
(สัมภาษณ) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๖. เกณฑการตัดสิน 

  ๖.๑ ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูท่ีไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๖๐  
  ๖.๓ เม่ือดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว จะรายงานผลตออธิการบดีเพื่อเสนอนำเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกและ
เรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก พรอม
กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก ในวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือได
ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือ 
http://personnel.nida.ac.th

ประกาศ  ณ  วันท่ี      สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย ดร.กำพล ปญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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เอกสารแนบทายประกาศ 
ขอบงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 

วาดวยการบรหิารงานบคุคลของพนกังานสถาบนั พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 
 

 ขอ ๑๘ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้
   (๑) คุณสมบัติ 
  ๑) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 

 ๒) มีความเลื ่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
  (๒) ลักษณะตองหาม 

๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชน 
๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี  

เปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

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

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๘) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


