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Ref.2 : เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน จำกนั้นเลือกค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๔๓๐ บาท และใส่รหัส
ยืนยันกำรช ำระเงินของท่ำนและกดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สามารถช าระได้ไม่เกินวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ภายใน
เวลา ๒๒.๐๐ น. เท่านั้น ถ้าเกินระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 
 การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น โดยให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  (๖) ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด  
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร   
ที่มี เลขประจ ำตัวสอบที่ เว็บไซต์  https://nsc.thaijobjob.com  ในหัวข้อ “พิมพ์ ใบสมัคร” ได้ตั้งแต่วันที่        
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๓.๒ เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 (๑) ผู้สมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต ำแหน่งเท่ำนั้น 
 (๒) กำรรับสมัครตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ 
 (๓) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วย
เหตุใดๆ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่ งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ        
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ มำตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ                      
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์  https://nsc.thaijobjob.com  หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ            
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครสอบต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ         
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๒  ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจะด ำเนินกำร 
 

            /ประเมิน... 
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ประเมิน หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีประเมิน คะแนน หมายเหตุ

คร้ังท่ี ๑ หน่วยท่ี ๑ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑. ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สอบข้อเขียน ๑๕๐
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๕๐

รวม ๒๐๐
หน่วยท่ี ๒ ต าแหน่งนิติกร
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับ สอบข้อเขียน ๑๗๐
- ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ .ศ. ๒๕๓๙
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
-  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
-  พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๓๐

รวม ๒๐๐
หน่วยท่ี ๓ ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป
๑. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหารจัดการ แผนงาน สอบข้อเขียน ๑๗๐
โครงการ และการบริหารจัดการท่ัวไป รวมท้ังการประสานงาน 
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๓๐

รวม ๒๐๐
หน่วยท่ี ๔ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๑. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สอบข้อเขียน ๑๗๐
ในภาครัฐ
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๓๐

รวม ๒๐๐
คร้ังท่ี ๒ ทุกต าแหน่ง

 -  พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการ
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรม ประเมินคร้ังท่ี ๑ โดยมีคะแนน
ท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ท้ังน้ี อาจใช้วิธีอ่ืนใด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะ
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ี มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ คร้ังท่ี ๒ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น

คะแนนประเมิน คร้ังท่ี ๑ และ คร้ังท่ี ๒ รวม ๓๐๐

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
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