
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ     

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

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนัก
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี/โท เลขอัตรา ๑๐๐๑๕๐ จำนวน ๑ อัตรา สถาบันจึงขอ
ประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปน้ี 

1. อัตราเงินเดือน
1.1 ปริญญาตรี 19,500.- บาท
1.2 ปริญญาโท 22,7๕๐.- บาท

           และเง ินสมนาคุณตามตำแหน่ง ๒ ,๐๐๐ บาทต่อเด ือน เง ินสมนาคุณสมทบตาม
ความสามารถจากผลการปฏิบัติงานไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งเงินสมนาคุณจะปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร/ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

2.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ) 

2.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ 
การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 

2.๓ มีความสามารถในการติดตั ้งและบริหารจัดการระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Windows Server และ Linux Server เป็นต้น รวมทั้งสามารถเขียน Script ในการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ได้  

2.4 หากมีความรู ้และประสบการณ์ในการติดตั้ งและบริหารจัดการระบบเครือข่าย
(Networking) และระบบคอมพิวเตอร์เสมือน VMware จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
3.1 ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.2 ดูแลและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบสารสนเทศ
3.3 ดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.4 ดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ Security
3.5 ดูแลและบริหารจัดการระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล
3.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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 4. ระเบียบการรับสมัคร 
 

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้นโดยสมัครได้ที่ 
http://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ไดท้ี่นี่” 
ระหว่างวันที่ 6 – 23 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ job@nida.ac.th  
 
 
 
 
 

 
Line: @810zqvao 

 
 5. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องแนบในระบบสมัครงาน ดังนี้ 
 

   5.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี  
   5.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัคร
สอบ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
  5.๓ สำเนาบัตรประชาชน  
  5.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน   
  5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา  
  5.6 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ ที่แสดง
ว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา 
 
 6. วิธีการสอบคัดเลือก 
 

 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของผู้เข้ารับการคัดเลือก และพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาวน์ปัญญา
และไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ ์บุคลิกลักษณะ หรืออื่น ๆ 

 นำเสนอ Portfolio หรือผลงานอื่น ต่อกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
 

   7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60   
  7.2 เมื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว จะรายงานผลต่ออธิการบดีเพื่อเสนอนำเข้าที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเรียก
ตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน 
เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากร
บุคคลhttp://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม) 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ข้อ ๑๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 
๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 

๑) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน 

๒) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น 

๔)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๕) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๖) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๘) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน 




