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 ๑.๑ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 
๒๒,๗๕๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา สังกัดกลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เลขอัตรา 
๑๐๐๕๐๒ จำนวน ๑ อัตรา และสังกัดกลุมงานวิจัยและพัฒนา เลขอัตรา ๑๐๐๕๐๖ กองแผนงาน 
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายละเอียดใหทราบดังตอไปนี้ 

 ๑. คุณสมบตัขิองผูสมคัร กลุมงานพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 
 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย
การบริหารงานบคุคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ) 
 ๑.๒ เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง   
 ๑.๓ มีคะแนนสอบ TOEIC ไมต่ำกวา ๖๐๐ คะแนน TOEFL Paper ไมต่ำกวา ๕๑๐ คะแนน 
TOEFL CBT ไมต่ำกวา ๑๕๐ คะแนน TOEFL IBT ไมต่ำกวา ๖๔ คะแนน CU-TEP ไมต่ำกวา ๖๐ คะแนน 
และIELTS ไมต่ำกวา ๕ คะแนน  
 ๑.๔ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล
และการนำเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื ่นที ่เกี ่ยวของ 
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ี  

 ๒. คุณสมบตัขิองผูสมคัร กลุมงานวจิยัและพฒันา 
 ๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย
การบริหารงานบคุคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ) 
 ๒.๒ เปนผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสถิติ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร 
วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร สารสนเทศศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง   
 ๒.๓ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล
และการนำเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office  Power – BI หรือโปรแกรมการ
คำนวณหรือการวิเคราะหทางสถิติอ่ืนท่ีเก่ียวของ  การนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ infographic
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ี  
 ๒.๔ มีผลคะแนนสอบ TOEIC ,TOEFL Paper, TOEFL CBT ,TOEFL IBT ,CU-TEP และ
IELTS จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
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 ๒. ลกัษณะงานทีจ่ะปฏบิตั ิ
     ๒.๑ กลุมงานพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
     ๒.๑.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
      ๑) ศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑที ่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดและศึกษาระบบกลไลการประกันคุณภาพตาม
เกณฑสากล เชน EdPEx TQA AUN-QA และISO 
  ๒)พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบัน จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู  
และทักษะดานการประกันคุณภาพ 
  ๓) วางแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 
  ๔) จัดทำคูมือ หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสถาบัน 
  ๕) ทบทวนและจัดทำขอบังคับ-คำสั ่ง-ประกาศของสถาบันที ่เกี ่ยวของกับการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
   ๖) ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพ แกสวนงานภายในสถาบัน  

  ๒.๑.๒ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
      จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน โดยวิเคราะหจากผลการดำเนินงานป
ที่ผานมา ทั้งผลประเมินระดับสถาบัน และระดับหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบมาถึงสวนกลางและระดับ
สถาบัน เสนอแนวทางการพัฒนาในแตละป ประสานผูรับผิดชอบตามท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
ของระดับสถาบัน และรวบรวมผล ติดตามการดำเนินงานของผูรับผิดชอบ ถายทอด และสรางความ
เขาใจกับผูปฏิบัติ ในการจัดทำการรายงานประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนด รองรับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑกำหนด และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

  ๒.๑.๓ งานสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
    รวบรวม วิเคราะหขอมูล คนหาขอมูลผลลัพธของคูเทียบ และสรุปเปรียบเทียบ
กับขอมูลของสถาบัน พรอมท้ังจัดทำรายงานสารสนเทศดานประกันและเผยแพรประชาสัมพันธ  

  ๒.๒ กลุมงานวิจัยและพัฒนา   
       ๒.๒.๑ ศึกษา วิจัย สำรวจ วิเคราะหความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
สถาบัน เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสถาบัน ใชประกอบตัวชี้วัด
ตามเกณฑของสถาบันและตามเกณฑของหนวยภายนอก เชน AUN-QA/EdPEx ฯลฯ และกำกับ 
ติดตามระบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
  ๒.๒.๒ งานจัดเก็บขอมูลสถิติสารสนเทศของสถาบัน อาทิ ขอมูลดานนักศึกษา ขอมูล
ดานบุคลากร ขอมูลดานการเงิน ขอมูลดานงานวิจัยและบริการวิชาการ และขอมูลการบริหารจัดการท่ี
สถาบันไดดำเนินการในแตละป ฯลฯ รวมถึงการจัดสงขอมูลใหหนวยงานภายนอก  
  ๒.๒.๓ งานสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
สถาบัน และผูบังคับบัญชา  
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 ๓. วธิีการสอบแขงขนั 
 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๔๐ คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง)  
   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอื่น ๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตำแหนง 
   ๒. วิชาภาษาไทย ๓๐ คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง)  
   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
   ๓. วิชาภาษาอังกฤษ ๓๐  คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง)  
   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน
และสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ช่ัวโมง)  
   ๑. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ๖๐ คะแนน (เวลา ๒ ชั่วโมง) โดย
วิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ  
 

   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) ๔๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
   มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห การสรุปผล
และการนำเสนอผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมการคำนวณ การวิเคราะห
ทางสถิติอื ่น หรือโปรแกรมอื ่นที ่เกี ่ยวของ การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูล 
ทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน  
   พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที ่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 
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 ๑.๗ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 

๑๙,๕๐๐.- บาท และเงินสมนาคุณตามตําแหนง ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน เงินสมนาคุณสมทบตามความสามารถจาก
ผลการปฏิบัติงานไมเกิน ๕๐๐ บาทตอเดือน ซ่ึงเงินสมนาคุณจะปรับเปลี่ยนตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี เลขอัตรา ๑๐๐๐๙๖ สังกัดกลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกาศรายละเอียดใหทราบดังตอไปนี้ 

  ๑. คุณสมบัติของผูสมัคร  

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบทายประกาศ) 
 ๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  
การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง    
  ๑.๓ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดวยภาษา ASP.NET C#.NET VB.NET PHP หรือ 
Python อยางใดอยางหนึ่ง 

  ๑.๔ มีความรูความเขาใจใน JavaScript HTML๕  CSS และ JSON อยางใดอยางหนึ่ง 
 
 ๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ดานการดูแลและพัฒนาระบบ อาทิ  
  ๒.๑ งานสนับสนุน Mobile Application เขียน API สวนเชื่อมตอกับ Mobile เขียน Web 
Service/API สวนการเชื่อมตอกับระบบตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายวิเคราะหและออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 
Oracle, SQL Server, MySQL  
  ๒ .๒  เ ขียน คําสั่ ง  SQL Command, View, Store Procedure, Trigger เ พ่ือดึ งข อ มูลหรือ
จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเชื่อมตอขอมูลจากระบบอ่ืนๆ 

 ๒.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะหความตองการระบบรวมกับผูใชงาน 
 ๒.๔ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 ๒.๕ ทดสอบการทํางานของระบบ เพ่ือใหไดระบบท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน 
 ๒.๖ จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบได 
 ๒.๗ เก็บรวบรวมปญหาและแจงบริษัทใหดําเนินการในสวนของระบบท่ีมีการ Maintenance 

  ๒.๘ ติดตามงาน และทดสอบระบบใหสามารถใชงานไดปกติ/ตรงตามความตองการของผูใชงาน 

  ๓. วิธีการสอบแขงขัน 

 ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 

   ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน    

   ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น การ
วิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในดานอ่ืน ๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง 
 



    ๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน   

   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

 ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
 

   ๑. Systems Analysis and Design   
   ๒. Programming and Database  
   ๓. Computer Systems Architecture and Data Communication  
   ๔. Database Architecture  

     ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน  

   พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน ความคิดริเร่ิมและ
สรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๑ 
 

 ๑.๘ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ 

 เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา ๑๐๐๒๒๓ ประกาศรายละเอียดใหทราบ 

ดังตอไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร            
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบทายประกาศ)  
 ๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง   
 ๑.๓ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน 
(Microsoft Office) การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

 ๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย และเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการและบัญชีระดับ
ปฏิบัติการ 

 ๓. วิธีการสอบแขงขัน 

 ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 

   ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป ๗๐ คะแนน  

   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็น 
การวิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และภาษาไทย ความสามารถในดานอ่ืนๆ  
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางท่ีเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง 
   ๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๓๐  คะแนน  

   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

 ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ

ขอเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ๑. วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๗๐ คะแนน (เวลา ๒ ช่ัวโมง) 

ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับ  
    ๑. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๒. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 
 



- ๒ - 
 

    ๔. พรบ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๕. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังกฎ กระทรวงท่ีเก่ียวของ 
    ๖. หลักการบัญชีเบ้ืองตน 
 

   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) ๓๐ คะแนน (เวลา ๑ ช่ัวโมง)  

   มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft 
Office) การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๑๐๐ คะแนน  

   พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวใหเขากับผูรวมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




