ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแขงขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเปนพนักงานสถาบัน
ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบตั ิการ
สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน
______________________
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สถาบันไดประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา ระหวางวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๓ ผานระบบสมัครงานออนไลนที่เว็บไซต http://personnel.nida.ac.th/ นั้น

เพื่อใหผูสนใจไดมีโอกาสทราบการรับสมัครมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรขยายการรับสมัครตอไป
จนถึงวันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ตํ าแหน งเลขที่ ๑๐๐๒๖๘ ตํ าแหน งนั กตรวจสอบภายใน ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ อัตรา
๒. เงินเดือนและคาตอบแทน
เงินเดือน ๒๑,๐๐๐.- บาท
๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
มีคุณ สมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร วาดวยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานสถาบั น พ.ศ. ๒๕๕๓ และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของแต ล ะตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไว ใ น
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบแข ง ขั น สามารถสมั ค รผ า นระบบสมั ค รงานออนไลน ได ที่ เว็ บ ไซต
http://personnel.nida.ac.th/ หั ว ข อ “สมั ค รสายสนั บ สนุ น ” และเลื อ กหั ว ข อ “สมั ค รออนไลน ที่ นี่ ”
(ติดตอสอบถามไดที่อีเมล torpong.jar@nida.ac.th หรือโทร. ๐๘ ๗๐๖๑ ๖๒๘๒) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง
วันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
๕. คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสอบคนละ ๒๐๐.- บาท และโปรดชําระคาธรรมเนียม
สอบภายในวันจันทรที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เงินคาธรรมเนียมสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๒
๖. เอกสารและหลักฐาน ผู สมัครจะตองนํ ามามอบให สถาบั นในวันสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตําแหนง (สัมภาษณ) กรณีผานการสอบขอเขียน ไดแก
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป
จํานวน ๑ รูป
(๒) สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู อยางละ ๑ ฉบับ
ในกรณี ที่ ยั งมิ ได รั บ ปริ ญ ญ าบั ตร ให แสดงหนั งสื อรั บ รองของสภามหาวิ ทยาลั ย/สถาบั นที่ อนุ มั ติ
ใหสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาใบประกอบวิชาชีพ จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
(๖) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) กรณีเพศชายใหยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่นๆ ที่
แสดงวาไดผานการตรวจเกณฑคัดเลือกทหารแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) หลักฐานอื่นๆ ที่ผูสมัครจะตองนํามามอบใหในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สั ม ภาษณ ) คื อ ใบรั บ รองแพทย จ ากสถานพยาบาลที่ แ สดงว าไม เป น โรคที่ ต อ งห ามตามกฏ ก.พ. ซึ่ งออก
ใหไมเกิน ๑ เดือน
ให ผู ส มั ค รลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองวา “สํ าเนาถู ก ต อ ง” ในสํ าเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ หากปรากฏ
ภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบใหถือวาผูสมัครสอบราย
นั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได
๗. วิธีการสอบแขงขัน
รายละเอียดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒ สํ านั กงานตรวจสอบภายใน ตามที่ ร ะบุ ไว ในรายละเอี ย ดแนบท า ย
ประกาศนี้
๘. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูค วามสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
๘.๒ ผู สมั ครต องได คะแนนภาคความเหมาะสมกั บตํ าแหน งไม ต่ํ ากว าร อ ยละ ๕๐ และ
ไดคะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได
๘.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับที่
จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน
ผูที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังเทากันอีกก็ใหผู
ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

๓
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่
สอบแขงขันใหทราบในวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจนกวาสถาบันจะเปดที่ทําการหรือสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พนไป
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร หรือ http://personnel.nida.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔
รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแขงขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเปนพนักงานสถาบัน
ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบตั ิการ สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่ ๑๐๐๒๖๘ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา

หนวยงาน
สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติทั่วไป
ตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๑.๒ เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๒. ลักษณะตองหาม
๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกประเภท
๒.๒ เปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
๒.๓ เป น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ เป น ผู ไ ร
ความสามารถ เสมื อ นไร ค วามสามารถ หรือ จิ ต ฟ น เฟ อ น ไม ส มประกอบ หรือ เป น โรคตามที่ ค ณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด
๒.๔ เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพั กราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๕ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๖ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๗ เปนบุคคลลมละลาย
๒.๘ เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ เป น ผู เคยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๑ เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

๕
ผูที่มีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๒.๕ ขอ ๒.๗ ขอ ๒.๘ ขอ ๒.๙ ขอ ๒.๑๐ หรือขอ ๒.๑๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเวนใหไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันได แตถาเปนกรณี
ลักษณะตองหามตามขอ ๒.๘ หรือขอ ๒.๙ ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และใน
กรณีมีลักษณะตองหามตามขอ ๒.๑๐ ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใช
เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. ได รั บ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท าไม ต่ํ ากว านี้ ท างบั ญ ชี พาณิ ชยศาสตร บริ ห ารธุ รกิ จ หรื อ
เศรษฐศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีค วามรูค วามสามารถในการใชค อมพิว เตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) การรับ สง จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส และการสืบ คน ขอ มูล เว็บ ไซตไ ดอ ยา งเหมาะสมแกก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
วิธีการสอบแขงขัน
๑. (ก.) ภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป (๑๐๐ คะแนน) (เวลา ๓ ชั่ ว โมง) ทดสอบความรู
ความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้
๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (๗๐ คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็นการ
วิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษาไทย ความสามารถในดานอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางที่มีความเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๒. (ข.) ภาคความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง (๑๐๐ คะแนน) (เวลา ๓ ชั่ ว โมง) โดยวิ ธี การ
สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ
๒.๑ วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๗๐ คะแนน) (เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
ทดสอบความรูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
๒.๒ ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) (๓๐ คะแนน) (เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
ทดสอบความถนั ด ในการใช ค อมพิ ว เตอร ด ว ยโปรแกรม Microsoft Word, Excel
PowerPoint (Version ๒๐๑๓), การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และการสืบคนขอมูลในเว็บไซต
๓. (ค.) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (๑๐๐ คะแนน)
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน งเจ าหน าที่ จ ากประวัติ ส วนตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ การทํ า งาน ความรู ค วามสามารถ อุ ป นิ สั ย และทั ศ นคติ การปรั บ ตั ว ให เข า กั บ ผู ร ว มงาน
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน

