
ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,560.- บาท และรายได้อื่นตามที่คณะ 
รัฐประศาสนศาสตร์กำหนด ดังนั้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18  ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
4. มีประสบการณ์การขับรถยนต์  
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์
บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนนำออกปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อม ดูแลเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ได้ เพื่อให้
รถพร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน 

2. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 

3. ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. ระเบียบการรับสมัคร

ผ ู ้ประสงค ์จะสม ัครค ัด เล ื อกสามารถ Download รายละเอ ี ยดหร ือ ใบสม ัคร ได ้ที่
http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: gspa.admin@nida.ac.th (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) หรือ
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถส่งใบสมัครได้ ตั ้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั ้งนี ้สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่ คุณลักขณา 
นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532   

๔. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน
1 รูป 

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรจำนวน 1 ฉบับ หรือ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาตามวุฒิที่ใช้
สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืนๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์

คัดเลือกทหารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่

แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
8. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 1 ฉบับ

ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครเข้าคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 

๕. วิธีการคัดเลือก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เชาวน์ปัญญาและไหวพริบ อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ บุ คลิกลักษณะ 
หรือ อื่นๆ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด 

http://gspa.nida.ac.th/
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา 
พร้อมสถานที่สอบให้ทราบ ในวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖5 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
http://gspa.nida.ac.th  

ประกาศ  ณ  วันที่    พฤษภาคม 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) มีอายุไม่ตํ่ากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 
๒) มีความเลื ่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(๒) ลักษณะตองห้าม 

๑) เป็นขาราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
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 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
พนักงานขับรถยนต์

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



 
 

 

 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.         .   




