
 
 
 
 
 

 

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

     
  

 ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สังกัดกลุ่มงานบริหารและ  
ธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงขอประกาศ
รายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือให้ผู้สนใจมีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเห็นสมควรขยาย
เวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

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

1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง 

1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ สรุปผลและ
การน าเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมการค านวณหรือการวิเคราะห์ทางสถิติอ่ืนๆ 

1.4 สามารถจัดท า infographic เพ่ือน าเสนอผลงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1.5 สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
1.6 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย (โดยเฉพาะภาษาราชการ) ได้เป็นอย่าง

ดี 
1.7 มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออก มีใจรักใน

งานบริการ 
1.8 หากมีผลคะแนนสอบ TOEIC, TOFLE Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS,   

CU-TEP, TU-GET หรือ NIDA TEAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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       2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 
-    งานสารบรรณ อาทิ งานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน, งานเสนอแฟ้ม

ผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ 
-   งานทรัพยากรบุคคล อาทิ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี, งานขออนุมัติเดินทางไป

ราชการในประเทศ/ต่างประเทศ, การต่อสัญญาจ้างพนักงานคณะ และลูกจ้างคณะ, การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายวิซาการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ, การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี, งาน
ทะเบียนประวัติพนักงาน, สรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอสถิติงานทรัพยากรบุคคลเป็นรายเดือน เป็นต้น 

-   งานการประชุม รับผิดชอบในการจัดท าวาระการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดประชุม 

-   งานประชาสัมพันธ์ จัดท า infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม , ส่ง E-mail 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกหน่วยงานให้บุคลากรในคณะทราบ 

-   งานพิธีการ อาทิ การจัดงานสัมมนาประจ าปี, งานท าบุญวันครบรอบการสถาปนาคณะ
ประจ าป,ี งานเลี้ยงปีใหม่, งานเกษียณอายุ เป็นต้น 

-   งานประสานงานและงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. ระเบียบการรับสมัคร 

ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download รายละเอ๊ยดหรือใบสมัครที่  
http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัคทาง E-mail: gspa.admin@nida.ac.th (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) โดย
สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕'๖๕ โดยไม่เสียค าธรรมเนียมในการสอบ         
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ ๑๘๖-๓6๕-๑๕๓๒ 
 
 ๔. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
 

 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๑ รูป 
 ๒. ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษาตามวุฒิที่ใช้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ 
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้อนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 4. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอ่ืน ๆ                     
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFT, IELTS เป็นต้น 
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น          
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
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  7. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครจะต้องน ามามอบให้ก่อนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) คือ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 
 ๕. วิธีการสอบแข่งขัน 
 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 200 คะแนน (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)      
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

๑.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน  
๒. ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ (โปรแกรม Excel) 

และโปรแกรมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 100 คะแนน  
  

 ข. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน 

 พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น 
 

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 6.๑ ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ และ ได้คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

 6.๒ เมื่อด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะประกาศรายช่ือ              
ผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขัน                       
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ข้อเขียน) มากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่                
ในล าดับที่สูงกว่า  

 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน พร้อมก าหนด            
วัน เวลา และรูปแบบการสอบ พร้อมสถานที่สอบ ในวันที ่7 ตุลาคม ๒๕๖5 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้
ที่เว็บไซตค์ณะรัฐประศาสนศาสตร์ http://gspa.nida.ac.th   

 
ประกาศ  ณ  วันที่    20   กนัยายน 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)  มีอายุไ ม่ ต่ า กว าสิบแปดปี นับถึงวันสมัคร
๒)  มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัต ริย์ทรง

เป็นประมุข 
 

 

 ๑)  เ ป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ าง ของ หน่วย งานของรัฐหรือ หน่วยย งานเอกชน
๒)  เป็ นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจน ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าท ี่ เป็นผู้ไร้ความสามารถ 

เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
5) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
8) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ

รัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 

๓)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก า หนดต าแหน่ง

(๒)  ลักษณะต้องห้ าม


