
 

 
          
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจบุุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์     

------------------------------------- 
 

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงาน
แผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เลขอัตรา 100395 
จ านวน ๑ อัตรา สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานสถาบัน 
 

 1.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย                        
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ) 
 1.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้  สาขาวิทยาการ-
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวขอ้งจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 
 1.3 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและดูแลเว็บไซต์  
ได้แก่ Windows, Linux, Ubuntu, Mysql, MariaDB, Apache, nginx  รวมทั้งการปรับแก้เว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม
หลัก SEO 
 1.4 มีประสบการณ์ท างานด้านการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ 
 1.5 หากมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 2. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 

  2.1 ด้านการปฏิบัติการ  
  ๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป 
เพ่ืออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด ชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงาน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๒) ดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบเว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีอยู่ในระบบ ปรับข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลที่ได้รับตามความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนออกแบบชุดค าสั่งข้อมูลใน
รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก สื่อมัลติมีเดีย ที่เก่ียวข้อง  

  ๓) ดูแล แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน  
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 2.2 ด้านวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 

 2.3 ด้านการประสานงาน  
 ๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 ๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 2.4 ด้านการบริการ  
 ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

 ๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 
 

  2.5 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สนับสนุนงานของคณะในด้านสื่อเทคโนโลยี                  
รวมทั้งงานโสตทัศนูปกรณ์  
 

 3. ระเบียบการรับสมัคร 
 

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ 
http://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม ๒๕๖5 ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ job@nida.ac.th 
 
 
 
 
 

 
Line: @810zqvao 

 

 4. หลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องแนบในระบบสมัครงาน ดังน้ี 
 

   4.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี  
   4.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพ้ืนความรู้ตามที่ใช้สมัคร
สอบ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
  4.๓ ส าเนาบัตรประชาชน  
  4.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน   
 
 

http://personnel.nida.ac.th/
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  4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  
  4.6 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ                  
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว 
  4.๗ ส าเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ TOEIC, TOEFL Paper, 
TOEFL CBT, TOEFL IBT,CU-TEP, TU-GET, NIDA TEAP และ IELTS 
  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัคร
สอบรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่ งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สอบคัดเลือกได ้
 

 5. วิธีการสอบคัดเลือก 
  5.1 ทดสอบภาคปฏิบัติ การสร้างเว็บ CMS ด้วย Wordpress บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu   
เวลา 2 ชั่วโมง (50 คะแนน) 
  5.2 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน การเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของผู้เข้ารับการคัดเลือก และพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาวน์ปัญญา
และไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ บุคลิกลักษณะ หรืออ่ืน ๆ และให้มีการน าเสนอ Portfolio หรือ
ผลงานอ่ืน ต่อกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (50 คะแนน) 
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

   6.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด 
  6.2 เมื่อด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว จะรายงานผลต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอน าเข้าที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเรียก
ตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม) 

          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 ข้อ ๑๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   (๑) คุณสมบัติ 
  ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร 

 ๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
  (๒) ลักษณะต้องห้าม 
   ๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน 

๒) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

๔)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๖) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๘) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - ๕ -  
  

ก าหนดการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์     

--------------------------------------------- 
 

กระบวนการ ก าหนดการ 
 

1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน –  
20 ธันวาคม ๒๕๖5 

 
2. ทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖6 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

วันที่ 13 มกราคม 2566  
 

 

**ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม** 
 




