ประกาศคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (นักประชาสัมพันธ)
ดวยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่ว ไป (นักประชาสัมพันธ) วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา อัตรา
เงินเดือน 19,500.- บาท โดยสามารถเริ่มปฏิบัติงานไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร วาดวยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานสถาบั น พ.ศ. ๒๕๕๓ และคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะของแต ล ะตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
2.2 มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดี
2.3 มีประสบการณหรือมีศักยภาพในการจัดทําและบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การ
ทํ า content / graphic design / web analytics การใช สื่ อออนไลน บ น platform ตาง ๆ การดูแลสื่อโซเซีย ลมีเดีย
เว็บไซต และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (แนบเอกสารประสบการณ ทํางานและผลงานที่เ กี่ ยวของ จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ)
2.4 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เชน มีความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต
2.5 สามารถติดตอประสานงาน มีความคลองตัว กลาแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรัก
ในงานบริการ
2.6 สามารถทํางานลวงเวลา และในวันหยุดราชการได
3. ระเบียบการรับสมัคร ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถสมัครไดดังนี้
ดาวน โ หลดรายละเอี ย ดและใบสมั ครทางเว็ ป ไซด www.mba.nida.ac.th และส งใบสมั ค รทาง
email: phakaw.k@nida.ac.th เปนไฟล PDF เทานั้น หรือสงใบสมัครดวยตนเองไดที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๗
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตวันจันทรที่ 17 มกราคม
2565 ถึงวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2565 ติดตอสอบถามคุณผกาวรรณ แกวทับทิม โทร. 099-120-3336

-๒-

4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัครพรอมใบสมัคร ไดแก
4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป
จํานวน ๑ รูป
4.2 สํ าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ร ะบุ ส าขาที่ ใ ช ส มั ค รสอบ เช น สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ วุ ฒิ
การศึกษาอื่นๆ พรอมสําเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาตามที่ใช
สมัครสอบ จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ยังมิไดรับปริญญาบัตร ใหแสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว
4.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
4.4 กรณีเพศชายใหยื่นสําเนาหลักฐานใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ
ที่แสดงวาไดผานการตรวจเกณฑการคัดเลือกทหารแลว จํานวน ๑ ฉบับ
4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
4.6 สําเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถามี) ไดแก TOEFL/ITP, IELT, TOEIC,
CU – TEP, TU - GET
4.7 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ เชน โรงพยาบาลของรัฐ ศูนยบริการสาธารณสุข
ที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน สามารถนํามายื่นในวันที่มาสอบสัมภาษณได
ให ผู ส มั ครลงลายมื อชื่ อรั บ รองว า “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบั บ หากปรากฏ
ภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบใหถือวาผูสอบรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได และ
จะตองสงเอกสารใหครบภายในวันที่มาสัมภาษณ หากสงเอกสารไมครบจะถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขาสัมภาษณ
5. วิธีการสอบคัดเลือก จะทําการสอบคัดเลือกระหวางวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ 2565
5.1 สอบขอเขียนและปฏิบัติ
5.2 สอบสัมภาษณ
6. เกณฑการตัดสิน
6.๑ สอบขอเขียน
6.2 สอบปฏิบัติ
6.3 สอบสัมภาษณ

20 คะแนน
30 คะแนน
50 คะแนน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะประกาศวัน และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
ทางเว็ปไซด www.mba.nida.ac.th หรือแจงทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ในวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2565
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญรัตน อมรเพชรกุล)
รองคณบดีฝายบริหาร
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (นักประชาสัมพันธ) จํานวน ๑ อัตรา

หนวยงาน
กลุมงานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
คุณสมบัติทั่วไป
ตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีอายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 35 ป
๑.๒ เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษั ตริย ทรงเป น
ประมุข
๒. ลักษณะตองหาม
๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกประเภท
๒.๒ เปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
๒.๓ เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ เปนผูไรความสามารถ
เสมือนไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๒.๔ เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๕ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๖ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๗ เปนบุคคลลมละลาย
๒.๘ เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรื อรั ฐวิส าหกิจ องค การ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๑ เป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ตในการสอบเขา รับ ราชการหรื อเขา ปฏิบัติ งานในรัฐ วิส าหกิ จ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ผูที่มีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๒.๕ ขอ ๒.๗ ขอ ๒.๘ ขอ ๒.๙ ขอ ๒.๑๐ หรือขอ ๒.๑๑ คณะบริหารธุรกิจ อาจ
ยกเวนใหไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันได แตถาเปนกรณีลักษณะตองหามตามขอ ๒.๘ หรือขอ ๒.๙ ผูน้ันตอง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตามขอ ๒.๑๐ ผูน้ันตองออกจากงานหรือออก
จากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒. มี ความรู ความสามารถในการใช ค อมพิว เตอรและแอปพลิ เ คชั น ตา ง ๆ เชน Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Canva, การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลทาง
เว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีทักษะและความสามารถในการใชทั้งภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) และภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารไดดี ทั้งดานการฟง พูด อาน และเขียน
4. มีประสบการณหรือมีศักยภาพในการจัดทําและบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การทํา
content / graphic design / web analytics การใชสื่อออนไลนบน platform ตาง ๆ การดูแลสื่อโซเซียลมีเดีย เว็บไซต
และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะดานการตลาดและการประชาสัมพันธที่โดดเดน
และมีความเขาใจใน target group ของสถาบันการศึกษา (แนบเอกสารประสบการณการทํางาน และผลงานที่
เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
5. มีทักษะในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เชน มีความสามารถในการบริห ารจั ดการเว็บ ไซต มี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปประเด็นสําคัญสําหรับการนําเสนอและใหขอเสนอแนะได
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติและความรับผิดชอบ
1. งานดานประชาสัมพันธ เชน การประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มจํานวน
ผู ส มั ครเรี ย นและผู ล งทะเบี ย นเป น นั ก ศึ กษาที่มี คุ ณภาพ โดยตองสามารถริเริ่ ม กิจ กรรมประชาสั ม พัน ธ และ
ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธในภาพรวมของคณะทั้งหมดได
2. งานเอกสารหนั งสื อรั บ รองการทํา งาน, หนั งสื อขอความอนุเ คราะหข ยายเวลาต อวี ซา เอกสาร
ประกันสังคม ใหแกอาจารย และเจาหนาที่ประจําคณะชาวตางชาติ
3. งานประชุม สัมมนา ฝกอบรม และการเลี้ยงรับรอง โดยเฉพาะในกรณีที่วิทยากรเปนชาวตางประเทศ
เปนผูประสานงาน ทําเอกสารการเบิกจาย และดูแลอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากร
4. งานโครงการ Career Development Center (CDC) และ Placement Center โดยประสานงาน
กับบริษัทและองคกรตาง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหแกนักศึกษา
ของคณะ
6. งานจัดซื้อ/ จัดจาง เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ งานการประชาสัมพันธ งานเลี้ยงรับรองชาวตางชาติ
งานกิจกรรมพิเศษ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการสอบคัดเลือก
๑. สอบขอเขียน
2. สอบปฏิบัติ
3. สอบสัมภาษณ

20 คะแนน
30 คะแนน จัดทํา Content ประชาสัมพันธของคณะ
50 คะแนน

พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง โดยพิ จ ารณาจากประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณทํางาน ความรูความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการแกไขปญหา เชาวน
ปญญาและไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ บุคลิกลักษณะ หรืออื่นๆ

