
 

 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (นักประชาสัมพันธ) 
      

 
 ดวยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (นักประชาสัมพันธ) วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา อัตรา
เงินเดือน 19,500.- บาท โดยสามารถเริ่มปฏิบัติงานไดตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 

 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

  2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และคุณสมบัติเฉพาะของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

  2.2 มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดด ี

  2.3 มีประสบการณหรือมีศักยภาพในการจัดทําและบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การ
ทํา content / graphic design / web analytics การใชสื่อออนไลนบน platform ตาง ๆ การดูแลสื่อโซเซียลมีเดีย 
เว็บไซต และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  (แนบเอกสารประสบการณทํางานและผลงานท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ) 
  2.4 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี เชน มีความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต 
  2.5 สามารถติดตอประสานงาน มีความคลองตัว กลาแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรัก
ในงานบริการ 

  2.6 สามารถทํางานลวงเวลา และในวันหยุดราชการได 
 

 3. ระเบียบการรับสมัคร ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถสมัครไดดังนี้ 
  ดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัครทางเว็ปไซด www.mba.nida.ac.th และสงใบสมัครทาง 
email: phakaw.k@nida.ac.th  เปนไฟล PDF เทานั้น หรือสงใบสมัครดวยตนเองไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๗ 
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตวันจันทรท่ี 17 มกราคม 
2565 ถึงวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2565   ติดตอสอบถามคุณผกาวรรณ แกวทับทิม  โทร. 099-120-3336  

  

http://www.mba.nida.ac.th/
mailto:phakaw.k@nida.ac.th%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
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 4. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครพรอมใบสมัคร ไดแก 
   4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป
จํานวน ๑ รูป 
   4.2 สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีระบุสาขาท่ีใชสมัครสอบ เชน สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิ
การศึกษาอ่ืนๆ พรอมสําเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพ้ืนความรู หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาตามท่ีใช
สมัครสอบ จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  
    ในกรณีท่ียังมิไดรับปริญญาบัตร ใหแสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันท่ี
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  
   4.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
   4.4 กรณีเพศชายใหยื่นสําเนาหลักฐานใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ
ท่ีแสดงวาไดผานการตรวจเกณฑการคัดเลือกทหารแลว จํานวน ๑ ฉบับ 
   4.5 หลักฐานอ่ืน 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        
ท่ีแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน สามารถนํามายื่นในวันท่ีมาสอบสัมภาษณได  
   ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบใหถือวาผูสอบรายนั้น 
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได และ
จะตองสงเอกสารใหครบภายในวันท่ีมาสัมภาษณ หากสงเอกสารไมครบจะถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขาสัมภาษณ 

 5. วิธีการสอบคัดเลือก จะทําการสอบคัดเลือกระหวางวันท่ี 21 – 25 กุมภาพันธ 2565 

  5.1 สอบขอเขียนและปฏิบัติ   
  5.2  สอบสัมภาษณ  

 6.  เกณฑการตัดสิน 

  6.๑ สอบขอเขียน     20 คะแนน 
  6.2 สอบปฏิบัติ     30 คะแนน 
  6.3 สอบสัมภาษณ     50 คะแนน 
  
 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะประกาศวัน และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก
ทางเว็ปไซด www.mba.nida.ac.th หรือแจงทางอีเมลท่ีระบุในใบสมัคร ในวันศุกรท่ี 18 กุมภาพันธ 2565  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 มกราคม พ.ศ. ๒๕65  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญรตัน  อมรเพชรกุล) 
รองคณบดีฝายบริหาร 

 ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

http://www.mba.nida.ac.th/


  
รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหนง  
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (นักประชาสัมพันธ) จํานวน ๑ อัตรา 

หนวยงาน  
 กลุมงานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 

คุณสมบัติท่ัวไป  
 ตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑.๑ มีอายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 35 ป 
  ๑.๒ เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
 ๒. ลักษณะตองหาม 
  ๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกประเภท 
  ๒.๒ เปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
  ๒.๓ เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี เปนผูไรความสามารถ 
เสมือนไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
  ๒.๔ เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ๒.๕ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  ๒.๖ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.๗ เปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๘ เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๙ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๒.๑๐ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ๒.๑๑ เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  ผูท่ีมีคุณสมบัติตองหามตามขอ 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 และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 



 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 ๑. ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
 ๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชันตาง ๆ เชน Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Canva, การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลทาง
เว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 ๓. มีทักษะและความสามารถในการใชท้ังภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดดี ท้ังดานการฟง พูด อาน และเขียน 
 4. มีประสบการณหรือมีศักยภาพในการจัดทําและบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การทํา 

content / graphic design / web analytics การใชสื่อออนไลนบน platform ตาง ๆ การดูแลสื่อโซเซียลมีเดีย เว็บไซต 
และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะดานการตลาดและการประชาสัมพันธท่ีโดดเดน 
และมีความเขาใจใน target group ของสถาบันการศึกษา (แนบเอกสารประสบการณการทํางาน และผลงานท่ี
เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 
 5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี เชน มีความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต มี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญสําหรับการนําเสนอและใหขอเสนอแนะได   

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติและความรับผิดชอบ  
 1. งานดานประชาสัมพันธ เชน การประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือเพ่ิมจํานวน
ผูสมัครเรียนและผูลงทะเบียนเปนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยตองสามารถริเริ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ และ
ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธในภาพรวมของคณะท้ังหมดได 
 2. งานเอกสารหนังสือรับรองการทํางาน, หนังสือขอความอนุเคราะหขยายเวลาตอวีซา เอกสาร
ประกันสังคม ใหแกอาจารย และเจาหนาท่ีประจําคณะชาวตางชาติ  
 3. งานประชุม สัมมนา ฝกอบรม และการเลี้ยงรับรอง โดยเฉพาะในกรณีท่ีวิทยากรเปนชาวตางประเทศ 
เปนผูประสานงาน ทําเอกสารการเบิกจาย และดูแลอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากร 
 4. งานโครงการ Career Development Center (CDC) และ Placement Center โดยประสานงาน
กับบริษัทและองคกรตาง ๆ รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหแกนักศึกษา
ของคณะ 
 6. งานจัดซ้ือ/ จัดจาง เก่ียวกับงานบริหารและธุรการ งานการประชาสัมพันธ งานเลี้ยงรับรองชาวตางชาติ 
งานกิจกรรมพิเศษ    
 7. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

วิธีการสอบคัดเลือก  
 ๑. สอบขอเขียน   20  คะแนน 
 2. สอบปฏิบัติ      30  คะแนน  จัดทํา Content ประชาสัมพันธของคณะ 
 3. สอบสัมภาษณ   50   คะแนน 

  พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณทํางาน ความรูความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการแกไขปญหา เชาวน
ปญญาและไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ บุคลิกลักษณะ หรืออ่ืนๆ 
 


