
  
 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ@างช่ัวคราวเพ่ือบรรจุเปDนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหนHงเจ@าหน@าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย 

      

 ด#วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 มีความประสงค5จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ#างช่ัวคราวเพ่ือ

บรรจุเปFนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหนIงเจ#าหน#าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิ

ปริญญาตรี จำนวน  ๑ อัตรา เลขอัตรา ๑๐๐๔๑๙ อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท สังกัดกลุ(มงานส(งเสริม

และประสานงานวิจัย สำนักวิจัย  สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให#ทราบ ดังตIอไปน้ี 

   ๑. คุณสมบัติของผู2สมัคร 

  ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในข#อ ๑๘ ของข#อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 วIาด#วย

การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  (แนบท#ายประกาศ) 

  ๑.๒ ได#รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

  ๑.๓ เปFนลูกจ#างช่ัวคราวของทุกหนIวยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 ปฏิบัติงาน          

ในสถาบันฯ มาแล#วไมIน#อยกวIา ๑ ปa และมีผลการปฏิบัติงานดีเดIน   

  ๑.๔ มีความรู#ความสามารถในการใช#คอมพิวเตอร5โปรแกรม Microsoft Office การรับสIง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส5 การสืบค#นข#อมูลทางเว็บไซต5ได#อยIางเหมาะสมแกIการปฏิบัติงานในหน#าท่ี หากมี

ความสามารถในเร่ืองการใช#โปรแกรมจัดทำข#อมูลเพ่ือใช#นำเสนอผู#บริหาร  จะได#รับการพิจารณาเปFนพิเศษ  

  ๑.๕ มีความสามารถในการอIาน เขียน และส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไป  
 

 ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานกองทุนสIงเสริมและพัฒนางานวิจัย ทำหน#าท่ีอำนวยความสะดวกและประสานกับ

อาจารย5/`นักวิชาการท่ีรIวมกันดำเนินงานวิจัยและขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนสIงเสริมและพัฒนางานวิจัย ซ่ึง

มี ๑๐ ประเภททุน งานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย ๒ กองทุน ซ่ึงมีการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนวิจัยทุกเดือน งานเบิกเงินทุน รางวัล งานระบบ MIS งานประสานงานและตรวจสอบระบบบริหารจัดการ

ข#อมูลด#านการวิจัย (Research Management System) และงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารการ

วิจัยของสถาบัน และปฏิบัติหน#าท่ีตามท่ีได#รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

  

sirane.p
Typewritten Text
1361/2565



- ๒ - 

 

 ๓. ระเบียบการรับสมัคร 

  ผู#ประสงค5จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผIานระบบสมัครงานออนไลน5 ได# ท่ี  

http://personnel.nida.ac.th/ หัวข#อ “สมัครสายสนับสนุนวิชาการ”ไปท่ีหัวข#อ “สมัครออนไลน5ท่ีน่ี” 

ระหวEางวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  - ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ติดตIอสอบถามได#ท่ี Line : @810zqvao หรือ 

Email: job@nida.ac.th 

 

 

                                             Line : @810zqvao 

 

 ๔. หลักฐานท่ีผู2สมัครจะต2องแนบในระบบสมัครงาน ดังน้ี 

  ๔.๑ รูปถIายหน#าตรงไมIสวมหมวก และไมIใสIแวIนตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถIายมาแล#วไมIเกิน ๑ ปa 

   ๔.๒ สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีระบุสาขาท่ีใช#สมัครสอบ เชIน สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิ

การศึกษาอ่ืนๆ พร#อมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพ้ืนความรู# หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

ตามท่ีใช#สมัครสอบ  

  ๔.๓ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ#าน  

  ๔.๔ กรณีเพศชายให#ย่ืนหลักฐานใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอ่ืนๆ               

ท่ีแสดงวIาได#ผIานการตรวจเกณฑ5การคัดเลือกทหารแล#ว พร#อมสำเนา 

  ๔.๕ รายละเอียดหน#าท่ีความรับผิดชอบ  

  ๔.๖ ผลการประเมินการปฏิบัติงานย#อนหลัง ๑ ปa  

  ๔.๗ หนังสือท่ีแสดงวIา ผู#บังคับบัญชาได#ทราบการมาสมัครเข#ารับการคัดเลือก 

  ๔.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ#ามี) เชIน ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล พร#อมสำเนา  

  ให#ผู#สมัครลงลายมือช่ือรับรองวIา “สำเนาถูกต#อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ

ภายหลังวIา ผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมIตรงตามท่ีกำหนดไว#ในประกาศรับสมัครให#ถือ

วIาผู#เข#ารับการคัดเลือกรายน้ัน ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไมIมีสิทธิได#รับการบรรจุและแตIงต้ัง

ให#ดำรงตำแหนIงท่ีสอบคัดเลือกได# 

 

 ๕. วิธีการคัดเลือก 

  ๕.๑ สอบสัมภาษณ5 โดยพิจารณาจากประวัติสIวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ5ทำงาน             

การเข#ารับการฝ�กอบรมและสัมมนาของผู#เข#ารับการคัดเลือก และพิจารณาความเหมาะสมใน ด#านความรู#

ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร#างสรรค5 ความสามารถในการแก#ไขป�ญหา เชาวน5ป�ญญาและไหวพริบ 

อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ5 บุคลิกลักษณะ หรืออ่ืนๆ (๕๐ คะแนน) 

  ๕.๒ นำเสนอ Portfolio ประสบการณ5การทำงาน และความสามารถพิเศษเพ่ือประกอบการ

พิจารณาตIอกรรมการสอบ คนละ ๑๐ นาที (๕๐ คะแนน) 
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 ๖. เกณฑYการตัดสิน 

  ผู#สมัครต#องได#คะแนนรวมไมIต่ำกวIาร#อยละหกสิบ และเปFนผู#ได#คะแนนสูงสุด 

 

 ๗. กำหนดการคัดเลือก 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5จะประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือก พร#อม

กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ

ได#ท่ี กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๗ อาคารนราธิปพงศ5ประพันธ5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 หรือ 

http://personnel.nida.ac.th / หัวข#อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

     กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได#ตามความเหมาะสม 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี           ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  

        

 
 

(ผู#ชIวยศาสตราจารย5 ดร.สุเทพ ทองงาม) 

  รองอธิการบดีฝ�ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 
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เอกสารแนบท@ายประกาศ 

ข@อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 

วHาด@วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 ข2อ ๑๘ ผู#ท่ีจะได#รับการบรรจุและแตIงต้ังเปFนพนักงานสถาบัน ต#องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ

ไมIมีลักษณะต#องห#าม ดังน้ี 

   (๑) คุณสมบัติ 

  ๑) มีอายุไมIต่ำกวIาสิบแปดปaนับถึงวันสมัคร 

 ๒) มีความเล่ือมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย5ทรงเปFนประมุข 

 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหนIง 

  (๒) ลักษณะต#องห#าม 

๑) เปFนข#าราชการ พนักงาน หรือลูกจ#างของหนIวยงานของรัฐหรือ

หนIวยงานเอกชน 

๒) เปFนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมIสามารถปฏิบัติหน#าท่ี  

เปFนผู#ไร#ความสามารถ เสมือนไร#ความสามารถ หรือจิตฟ��นเฟ�อนไมIสมประกอบ 

๓) เปFนผู#อยูIในระหวIางถูกส่ังให#พักราชการ หรือถูกส่ังให#ออกจากราชการไว#

กIอนตามกฎหมายวIาด#วยระเบียบข#าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

๔)  เปFนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ#าหน#าท่ีในพรรคการเมือง 

๕) เปFนหรือเคยเปFนบุคคลล#มละลายทุจริต 

๖) เปFนผู#เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให#จำคุก เว#นแตIโทษสำหรับ

ความผิดท่ีได#กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๗) เปFนผู#เคยถูกลงโทษให#ออก ปลดออก หรือไลIออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องค5การมหาชน หรือหนIวยงานอ่ืนของรัฐ 

๘) เปFนผู#เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข#ารับราชการหรือเข#าปฏิบัติงาน

ในหนIวยงานของรัฐหรือหนIวยงานเอกชน 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๑ 
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กำหนดการคัดเลือกลูกจ@างช่ัวคราวเพ่ือบรรจุ 

เปDนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหนHงเจ@าหน@าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย 
 

ข้ันตอน กำหนดการ  

๑. รับสมัคร                 ต้ังแต(วันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒. สอบสัมภาษณ8และนำเสนอผลงาน                               วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓. ประกาศผลผูCผDานการสอบคัดเลือก วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

**กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม**  




