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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงาน
บริหารและธุรการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,๕0๐.- บาท เลขอัตรา ๑๐๐๓๘๓
จานวน ๑ อัตรา สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
1.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้ค อมพิว เตอร์โ ปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.4 มีความสามารถด้านการประสานงาน งานบริหารโครงการ งานบริการวิชาการ งานด้าน
งบประมาณ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
2.1 งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน
2.2 งานด้ า นแผนงานต่ า ง ๆ ของส านั ก เช่ น แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง แผนยุ ท ธศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจาปีฯ
2.3 งานด้านการขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล
2.4 งานบริการวิชาการและบริหารโครงการ
2.5 งานด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่าง ๆ
2.6 งานประสานงานและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้นโดยสมัครได้ที่
http://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่”
ระหว่างวันที่ 4 – 19 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ Email: job@nida.ac.th หรือ Line : @810zqvao

Line: @810zqvao
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4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรดตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากสถาบันฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องแนบในระบบสมัครงาน ดังนี้
5.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
5.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้ นความรู้ตามที่ใช้สมัคร
สอบ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
5.๓ สาเนาบัตรประชาชน
5.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนา
5.6 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ ที่
แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสาเนา

6. วิธีการสอบแข่งขัน
6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) วิชาความสามารถทั่วไป 6๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ค วามเป็ นเหตุ เ ป็น ผล และการจั บ
ประเด็ น การวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม ความรู้ ค วามสามารถในการใช้
ภาษาไทย หรือความสามารถในด้านอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตาแหน่ง
2) วิชาภาษาอังกฤษ 4๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง)
๑) วิ ช าความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง 5๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
๒) ทดสอบคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) 5๐ คะแนน
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft
Office) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
6.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บต าแหน่ งหน้ า ที่ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น
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7. เกณฑ์การตัดสิน
7.๑ ผู้สมัครจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง ให้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
7.๒ ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๕๐ และได้
คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
7.3 เมื่อดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้วจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลาดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังเท่ากันอีกก็ให้ผู้ ไ ด้รับ
หมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน พร้อมกาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 มกราคม ๒๕๖5 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
http://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม)
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร
๒) มี ความเลื่ อมใสและศรั ทธาในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน
๒) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๔) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารั บราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

