
 

 
 

ประกาศคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดกลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

  
 

ดวยคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความ
ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา (ระยะเวลาจาง 3 เดือน) วุฒิปริญญาตรี อ ัตราเง ินเด ือน 19,500 บาท หรือวุฒิ
ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท ส ังก ัดกล ุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 
สถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนบริหารศาสตร  โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  
ท้ังนี้ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร จึงขอประกาศรายละเอียดให ทราบ ดังตอไปนี ้

1. คุณสมบัติของผูสมัคร  

1.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 18 ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕63 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563 (ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

1.2  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ท่ี ก.พ. รับรอง 

1.3  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) เปนอยางดี สามารถรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และสามารถสืบคนขอมูลทางเว็บไซตไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.4 มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในระดับท่ีสื่อสารไดดี 

1.5 มีประสบการณหรือศักยภาพในการจัดทํา และบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร เชน 
การทํา Content / Graphic design / สามารถใชสื่อออนไลน บน Platform หรือ Application ตาง ๆ อาทิ 
Photoshop, Canva ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรไดในระดับดี (หากแนบเอกสารประสบการณ 
ทํางานและผลงานท่ีเก่ียวของ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 

1.6  มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

1.7 มีความใฝรูและตั้งใจทํางาน มีความยืดหยุน รับผิดชอบตอหนาท่ีโดยเฉพาะเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรท่ีเก่ียวของ และอุทิศเวลาใหการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

1.8 สามารถติดตอประสานงาน มีความคลองตัว กลาแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรัก
ในงานบริการ 

1.9 หากมีประสบการณทํางานดานการศึกษา หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

๑.๑๐  หากมีความสามารถดานภาษาอังกฤษในการพูด อาน เขียน ในระดับดี จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 
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 2. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานดานการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
(English Program) อาทิเชน งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 5 งาน
ตารางสอนและตารางสอบ งานบริการการศึกษา งานบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน งานดานทุนและรางวัล
การศึกษา ดูแลงานวิทยานิพนธนักศึกษา ใหคําปรึกษานักศึกษา งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรใน
รูปแบบตาง ๆ งานเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร งานการประชาสัมพันธ ประสานงานและ
ดูแลวิทยากร งานกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร งานประสานงานกับคณาจารยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ระเบียบการรับสมัคร  

ผู ป ระสงค จะส มัครสอบ คัด เลื อกสามารถ  Download รายละเอียดห รือ ใบส มัครได ท่ี 
http://ssed.nida.ac.th และสงใบสมัครทาง E-mail: boonlert.nida@gmail.com (เปนไฟล PDF เทานั้น) 
โดย สามารถสงใบสมัครได ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 15 สิงหาคม ๒๕65 โดยไมเสียคาธรรมเนียมในการสอบ ท้ังนี้ 
สามารถติดตอสอบถามไดท่ี คุณบุญเลิศ ชะอัมพร โทรศัพท 027273098, 0894432341 

๔. หลักฐานท่ีผูสมัครจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครพรอมใบสมัคร ดังนี้  

๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป จํานวน ๑ รูป 

๒. สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาใบรับรองผลการศึกษาตามวุฒิท่ีใชสมัคร อยางละ ๑ ฉบับ ใน
กรณีท่ียังไมไดรับปริญญาบัตร ใหแสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
เรียบรอยแลว 

๓. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

4. กรณีเพศชายใหยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง
วาไดผานการตรวจเกณฑคัดเลือกทหารแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) TOEFT, IELTS เปนตน 

6. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง 
วาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได 

7. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครจะตองนํามามอบใหกอนสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) คือ ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

๕. วิธีการสอบแขงขัน  

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 100 คะแนน 

พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน ความรูความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน ความคิดริเริ่มสรางสรร เชาวน
ปญญา ไหวพริบ และทดสอบบุคลิกภาพและทัศนคติในการทํางาน เปนตน 

๖. เกณฑการตัดสิน  

    ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณไมต่ํากวารอยละ 
๖๐) และเปนผูไดคะแนนสูงสุด จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันไดและเม่ือดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว คณะ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ  
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คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน 

พรอมกําหนดวัน เวลา และรูปแบบการสอบ พรอมสถานท่ีสอบ ในวันท่ี 17 สิงหาคม ๒๕๖5 โดยสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ ไดท่ีเว็บไซตคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร http://ssed.nida.ac.th 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                                
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว  มะแส) 

                                                   คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 
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เอกสารแนบทายประกาศ  
ข อ บ ัง ค ับ ส ถ า บ ัน บ ัณ ฑ ิต พ ัฒ น บ ร ิห า ร ศ า ส ต ร  

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563 
 
 
ขอ 18 ผ ูท ี่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท ั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 

๑)  มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปนบัถึงวันสมัคร 
๒)  มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย 

ทรงเปนประมุข  
๓)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

(๒) ลักษณะตองหาม 

๑)  เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจ างของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน 
๒)  เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี เปนผ ูไรความสามารถ 

เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟ ือนไมสมประกอบ 
3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวา 

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
4)  เปนกรรมการบรหิารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
5)  เปนหรือเคยเป ็นบุคคลลมละลายทุจริต 
6)  เปนผ ูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
7)  เป ็นผ ูเคยถ ูกลงโทษให ออก ปลดออก หร ือไล ออกจากราชการหร ือร ัฐว ิสาหก ิจ องค การมหาชน 

หรือหนวยงานอ่ืนของรฐั 
8)  เป น ผ ูเ ค ย ก ร ะ ท ํา ก า ร ท ุจ ร ิต ใ น ก า ร ส อ บ เข า ร ับ ร า ช ก า ร ห ร ือ เ ข า ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใ น ห น ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ  หรือ

หนวยงานเอกชน 
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