
 
 
 
 
 

 

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

     
  

 ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 
จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

1.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ) 

1.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 
1.3 มีความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ 
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

1.4 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สื่อสารได้ด ี

1.5 มีประสบการณ์หรือศักยภาพในการจัดทำ และบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เช่น การทำ Content / Graphic design /สามารถใช้สื่อออนไลน์ บน Platform ต่าง ๆ หรือ Application ต่าง ๆ 
อาทิ Photoshop, Canva ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ในระดับดี (หากแนบเอกสารประสบการณ
ทำงานและผลงานที่เก่ียวของ จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ) 

1.6 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
1.7 มีความใฝ่รู้และตั้งใจทำงาน มีความยืดหยุ่น รับผิดชอบต่อหน้าที่โดยเฉพาะเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และอุทิศเวลาให้การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
1.8 สามารถติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และรักในงานบริการ 
1.9 หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ  
1.10 หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนในระดับดี จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ 
 



-2- 
 
       2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 

  ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาคปกติและ             
ภาคพิเศษ (หนึ่งหลักสูตร) ตั้งแต่รับสมัครจนถึงสำเร็จการศึกษา อาทิเช่น งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียน
นักศึกษา งานจัดทำ มคอ.3 และ มคอ. 5 งานตารางสอนและตารางสอบ งานบริการการศึกษา งานบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน งานด้านทุนและรางวัลการศึกษา ดูแลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
ภาคปกติทุกหลักสูตรในการให้คำปรึกษานักศึกษา งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ          
งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคปกติ งานการประชาสัมพันธ์ ประสานงานและดูแล
วิทยากรชาวต่างชาติ งานกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร งานประสานงานกับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3. ระเบียบการรับสมัคร 

 

 ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเล ือกสามารถ Download รายละเอียดหร ือใบสมัครได ้ที่  
http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: gspa.admin@nida.ac.th (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) โดย
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕65 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั้งนี้
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532   
 

 ๔. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
 

 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี  
จำนวน ๑ รูป 
 ๒. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตามวุฒิที่ใช้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ใน
กรณีท่ียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 4. กรณีเพศชายให้ยื ่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื ่น ๆ                     
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFT, IELTS เป็นต้น 
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
  7. หลักฐานอื ่น ๆ ที ่ผู ้สมัครจะต้องนำมามอบให้ก่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) คือ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
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 ๕. วิธีการสอบแข่งขัน 
 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) โดย
วิธีการสอบข้อเขียน 
  ๑. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน   
       ๒.  ความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel และ Power point หรือ                   
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 100 คะแนน  
  

 ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน 

 พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 
ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชาวน์ปัญญา  
และไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น 
 

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 6.๑ ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
และ ได้คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

 6.๒ เมื ่อดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะประกาศรายช่ือ              
ผู ้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที ่จากผู ้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที ่มีผ ู ้สอบแข่งขัน                       
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข้อเขียน) มากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ ร ับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู ้อยู่             
ในลำดับที่สูงกว่า  

 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน พร้อมกำหนดวัน 
เวลา และรูปแบบการสอบ พร้อมสถานที ่สอบ ในวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖5 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ           
ได้ที่เว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ http://gspa.nida.ac.th  

 
ประกาศ  ณ  วันที่   3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
                 
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ) 

                     คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
 
ข้อ 18  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 

๑) มีอายุไม่ต่ำกวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื ่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์            

ทรงเป็นประมุข 
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตําแหนง 

(๒) ลักษณะตองห้าม 

๑) เป็นขาราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยยงานเอกชน 
๒) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนาที่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 

เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
5) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
6) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
8) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 ใบสมัคร 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

       
 

          พนักงานคณะ        ลูกจ้างคณะ 

ต าแหน่ง            สังกดั     คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
 

 ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ                   ช่ือสกลุ            
วนั/เดือน/ปีเกิด    อาย ุ            เช้ือชาติ                 สญัชาติ           ศาสนา           
สถานภาพสมรส               โสด                                   แต่งงาน               หยา่   
การรับราชการทหาร         ผา่นการเกณฑท์หารแลว้     ยงัไม่ไดเ้กณฑ ์     ไดรั้บการยกเวน้เพราะ     
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี    ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น                                                  
รหสัไปรษณีย ์                โทรศพัท ์        
ท่ีอยูปั่จจุบนัและเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก          
รหสัไปรษณีย ์           โทรศพัท ์                           e - mail         
บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดก้รณีฉุกเฉิน     ความสมัพนัธ์  โทรศพัท ์   

 ประวตัิครอบครัว 
บิดาช่ือ    นามสกลุ    อาย ุ    อาชีพ   สญัชาติ   
สถานท่ีท างาน          โทรศพัท ์   
มารดาช่ือ    นามสกลุเดิม   อาย ุ     อาชีพ    สญัชาติ   
สถานท่ีท างาน          โทรศพัท ์   
คู่สมรสช่ือ   นามสกลุ    อาย ุ    อาชีพ    สญัชาติ   
สถานท่ีท างาน          โทรศพัท ์   
 

 รายละเอยีดเกี่ยวกบัพีน้่องของท่าน 
ช่ือ - ช่ือสกลุ อาชีพ ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1" 

HR 1-01.4 



 
 

 

 ระบุช่ือผู้มิใช่ญาติทีส่ามารถรับรองท่านได้ 
ช่ือ - ช่ือสกลุ ความสัมพนัธ์ อาชีพ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ 

1.     
2.     
3.     
 

 ประวตัิการศึกษา 

ระดบั ช่ือสถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จ 

การศึกษา 
วุฒิทีไ่ด้รับ วชิาเอก 

คะแนน
เฉลีย่ 

ประถมศึกษา      

มธัยมศึกษา      

ปวช.      

ปวส./อนุปริญญา      

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

อ่ืนๆ      
 

 กจิกรรมที่เคยท าในสถาบันการศึกษาหรือกจิกรรมอ่ืนๆ 
1. 
2. 
3. 
 

 ความสามารถทางภาษา 

ภาษา 
การพูด การอ่าน การเขียน 

พอใช้ ด ี ดมีาก พอใช้ ด ี ดมีาก พอใช้ ด ี ดมีาก 
          
          
          

 
 

 ความสามารถพเิศษ 
 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  โปรแกรม           
 การใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน  ไดแ้ก่            
  อ่ืนๆ                                        
 

 ประวตัิการดูงานหรือฝึกอบรม 
ช่ือเร่ือง สถาบันทีจ่ดั ระยะเวลา 

1.   
2.   
3.   
4.   



 
 

 

  ประวตัิการท างาน  (เรียงตามล าดบัปัจจุบนั – อดีต) 
1. ช่ือสถานประกอบการ      ท่ีอยู ่     

            โทรศพัท ์   
ต าแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย    หนา้ท่ีความรับผิดชอบ   
               
ระยะเวลาท่ีท างาน  ตั้งแต่เดือน        พ.ศ.  ถึงเดือน                  พ.ศ.             เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย          บาท  
สาเหตุท่ีออก              
ช่ือ – นามสกุล หวัหนา้งานชั้นตน้     ต าแหน่ง         โทรศพัท ์   

2. ช่ือสถานประกอบการ      ท่ีอยู ่     
            โทรศพัท ์   
ต าแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย    หนา้ท่ีความรับผิดชอบ    
               
ระยะเวลาท่ีท างาน  ตั้งแต่เดือน        พ.ศ.  ถึงเดือน                  พ.ศ.             เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย          บาท  
สาเหตุท่ีออก              
ช่ือ – นามสกุล หวัหนา้งานชั้นตน้     ต าแหน่ง         โทรศพัท ์   

3. ช่ือสถานประกอบการ      ท่ีอยู ่     
            โทรศพัท ์   
ต าแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย    หนา้ท่ีความรับผิดชอบ    
               
ระยะเวลาท่ีท างาน  ตั้งแต่เดือน        พ.ศ.  ถึงเดือน                  พ.ศ.             เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย         บาท  
สาเหตุท่ีออก              
ช่ือ – นามสกุล หวัหนา้งานชั้นตน้     ต าแหน่ง         โทรศพัท ์   

4. ช่ือสถานประกอบการ      ท่ีอยู ่     
            โทรศพัท ์   
ต าแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย    หนา้ท่ีความรับผิดชอบ    
               
ระยะเวลาท่ีท างาน  ตั้งแต่เดือน        พ.ศ.  ถึงเดือน                  พ.ศ.             เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย         บาท  
สาเหตุท่ีออก              
ช่ือ – นามสกุล หวัหนา้งานชั้นตน้     ต าแหน่ง         โทรศพัท ์   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามประวัติของข้าพเจ้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของคณะ
ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลทีอ้่างองิต่างๆ ดงักล่าวได้  

 
   

       ลงช่ือ       
               (      ) 
             วนัท่ี       เดือน             พ.ศ.         .   




