ประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว
__________
ด้วยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว จานวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน
ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1.2 ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
2.1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1
2.2 ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากาหนด
3.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ข้ าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
3.6 ไม่เป็นผู้ เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่ สุด ให้จ าคุก เว้นแต่โทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือ รัฐวิส าหกิ จ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
3.9 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริต ในการสอบเข้ า รับ ราชการหรือ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.10 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

-24. วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว www.tour.nida.ac.th หรือที่ https://bit.ly/2VbjTYD หรือสแกน

และส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล gstm@nida.ac.th ตั้ง แต่บัดนี้ จนถึง
วันที่ 14 มิถุนายน 2563
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5.2 ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ ใน
กรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
5.3 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.4 ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
5.5 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด.๙ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ที่
แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มี สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
6. กาหนดการรับสมัคร
คณะการจัดการการท่องเที่ยว กาหนดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานศูนย์ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
วันที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบข้อเขียนและ
สถานที่สอบ

วันที่สอบ

ประกาศผลสอบ
ข้อเขียน

บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563

7 กรกฎาคม 2563

สาหรับกาหนดการสอบสัมภาษณ์ ศึกษาได้จากท้ายประกาศผลสอบข้อเขียน

-37. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รต้ อ งเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ยประกาศนี้ คณะฯ จะ
ดาเนินการคัดเลือกครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดย
วิธีการสอบข้อเขียน และ ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 7๐ จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
เมื่อดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
ได้ โดยเรียงลาดับจากที่ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในแต่ละตาแหน่งที่ผู้สมัครสอบได้ระบุไว้

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง)
คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตามประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.253
ลาดับที่ 1
ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ค่าตอบแทน

เดือนละ 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทุกสาขาวิชา

การประเมินเพื่อคัดเลือก
รายการประเมิน
ครั้งที่ 1
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่
- ความสามารถในการคิดคานวณ วิเคราะห์ความเป็นเหตุ
เป็นผล และการจับประเด็น
- ความสามารถในการการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม
- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ได้แก่
- ความรู้ด้านการให้บริการทางการศึกษา
- ความรู้พื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 2
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่
- บุคลิกภาพ ทัศนคติ
- ประวัติการศึกษาและกิจกรรมระหว่างศึกษา
- ประวัติการทางาน
- ทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิ ชาการในการท างาน
ปฏิบัติง านเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งาน
กิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
(๒) สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ความ
ต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาหนังสือ
หรื อ ต าราเรี ย น ความรู้ พื้ น ฐาน ตลอดจนความต้ อ งการด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
(๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น กาจัดบริหารส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่นออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตามประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.253
ลาดับที่ 2
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทน

เดือนละ 16,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

การประเมินเพื่อคัดเลือก
รายการประเมิน
ครั้งที่ 1
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่
- ความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สานักงาน
- ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ได้แก่
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ
ครั้งที่ 2
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่
- บุคลิกภาพ ทัศนคติ
- ประวัติการศึกษาและกิจกรรมระหว่างศึกษา
- ประวัติการทางาน
- ทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานสถิติ หรืองานบริการทั่วไป ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งาน
บริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้ โดยสะดวก
(๒) รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ อุปกรณ์สานักงาน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และประสานการซ่อมแซมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ
(๓) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๔) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติง านตามภารกิ จของหน่วยงาน และปฏิ บั ติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไ ขปัญ หาในการปฏิบัติง านให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

