
  

 
 
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุุคคลเป็นพนักงานสถาบัน 

ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น 
พนักงานสถาบัน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐.- บาท สถาบันจึงขอประกาศ
รายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผูส้มคัร 
 ๑. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้ายประกาศ)  
 ๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติ เทคโนโลยีการบริหาร วิจัยและ-
ประเมิ นผล วิทยาศาสตร์  ระบบสารสนเทศ บ ริหารธุ รกิ จ  ค รุศาสตร์  และศึ กษาศาสตร์                              
จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง  
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word  
Excel, PowerPoint)  และการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หากสามารถท าอินโฟกราฟิกส์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ๒. ระเบียบการรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่                
เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th /สมัครงานสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ได้ที่นี่  (ติดต่อ
สอบถาม โทร.๐ ๒๗๒๗ ๓๕๘๕) ระหว่างวันที ่๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 
  ๓. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และโปรด
ตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากสถาบันฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
เท่านั้น) 
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 ๔. หลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี 
จ านวน ๑ รูป  
  ๒.  ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ อย่างละ            
๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตรให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติ
ให้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 ๖.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๗.  กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอ่ืนๆ  
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๘. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.           
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 ให้ผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับหากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
  

 ๕. วิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑. วิชาความสามารถทั่วไป ๔๐ คะแนน  
    ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล และการจับ
ประเด็น การวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในด้านอื่นๆ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการของต าแหน่ง 
   ๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน  
    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
   ๓. วิชาภาษาไทย ๒๐ คะแนน  
    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา ๒.๓๐ ช่ัวโมง)  
   ๑. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๖๐ คะแนน (เวลา ๑.๓๐ ช่ัวโมง) 
    ทดสอบความรู้ด้านการวางแผน และการจัดท าโครงการ โดยสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ วิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อม
สรุปผลการประเมินโครงการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน 
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   ๒. ทดสอบคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) ๔๐ คะแนน (เวลา ๑ ชั่วโมง)  
    ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 
Excel PowerPoint (Version ๒๐๑๐) และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ 

 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน  
   พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น     

 ๖. เกณฑ์การตัดสนิ 
  ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง ให้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
  ๖.๒ ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้
คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๖.๓ เมื่อด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลง
มาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังเท่ากันอีก
ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน พร้อมก าหนด
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสอบแข่งขันในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑             
โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์            
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่      ๖     สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

        

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
  
 ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

 (๒) เลื่ อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙.๒ ลักษณะต้องห้าม 

(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทุกประเภท 
(๒)  เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(๓)  เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็น

ผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(๔)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๗)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิด

วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า

ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๙.๒(๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ
ในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง
มิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  


