
 

ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
เรื่อง ขยายเวลารบัสมัครสอบแขงขันเพือ่บรรจุบคุคลเปนพนักงานสถาบัน  

ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบติัการ 
สังกัดสาํนักงานตรวจสอบภายใน 

______________________ 

 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สถาบันไดประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา ระหวางวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ ผานระบบสมัครงานออนไลนที่เว็บไซต http://personnel.nida.ac.th/ น้ัน 

 เพื่อใหผูสนใจไดมีโอกาสทราบการรับสมัครมากย่ิงขึ้น จึงเห็นสมควรขยายการรับสมัครตอไป
จนถึงวันศุกรท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ๑.  ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 
  ตําแหนงเลขที่ ๑๐๐๒๖๘ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี  
สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒  สํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ อัตรา   

 ๒.  เงินเดือนและคาตอบแทน   
  เงินเดือน ๒๑,๐๐๐.- บาท  

 ๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และคุณสมบัติเฉพาะของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศน้ี  

 ๔. การรับสมัคร  
  ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถสมัครผานระบบสมัครงานออนไลนไดที่ เว็บไซต 
http://personnel.nida.ac.th/ หั วขอ  “สมัครสายสนับสนุน” และเลือกหั วขอ  “สมัครออนไลนที่ น่ี”        
(ติดตอสอบถามไดที่อีเมล torpong.jar@nida.ac.th หรือโทร. ๐๘ ๗๐๖๑ ๖๒๘๒) ต้ังแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง       
วันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  

 ๕. คาธรรมเนียมสอบ 
  ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเสียคาธรรมเนียมสอบคนละ ๒๐๐.- บาท และโปรดชําระคาธรรมเนียม
สอบภายในวันจันทรที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เงินคาธรรมเนียมสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

http://personnel.nida.ac.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E2%80%9D
http://personnel.nida.ac.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E2%80%9D%20%20%20%20%20%20%20%20(%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://personnel.nida.ac.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E2%80%9D%20%20%20%20%20%20%20%20(%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๒ 

 ๖. เอกสารและหลักฐาน ผูสมัครจะตองนํามามอบใหสถาบันในวันสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) กรณผีานการสอบขอเขียน ไดแก 
  (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป
จํานวน ๑ รูป 
  (๒) สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพ้ืนความรู อยางละ ๑ ฉบับ 
ในกรณี ที่ ยั งมิ ได รั บปริญ ญ าบั ตร ให แสดงห นั งสื อรั บ รองของสภามหาวิทยาลั ย/สถาบั นที่ อ นุ มั ติ 
ใหสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ  
  (๕) สําเนาใบประกอบวิชาชีพ จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
  (๖) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๗) กรณีเพศชายใหย่ืนหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอ่ืนๆ ที่
แสดงวาไดผานการตรวจเกณฑคัดเลือกทหารแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๘) หลักฐานอ่ืนๆ ที่ผูสมัครจะตองนํามามอบใหในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ ) คือ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลที่ แสดงวาไม เป นโรคที่ ต องห ามตามกฏ ก.พ. ซึ่ งออก 
ใหไมเกิน ๑ เดือน 
  ใหผูสมัครลงลายมือช่ือรับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบใหถือวาผูสมัครสอบราย
น้ัน ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได   

 ๗.  วิธีการสอบแขงขัน 
   รายละเอียดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒  สํานักงานตรวจสอบภายใน  ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศน้ี 

  ๘.  เกณฑการตัดสิน 
   ๘.๑ ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช 
เฉพาะตําแหนง ใหไดคะแนนแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
   ๘.๒ ผู สมั ครต องได คะแนนภาคความเหมาะสมกั บตํ าแหน งไม ตํ่ ากว าร อยละ ๕๐ และ 
ไดคะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 
   ๘.๓ เมื่อดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว จะประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับที่
จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  
ผูที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังเทากันอีกก็ใหผู
ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

 

 

 



๓ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายช่ือผูสมัครที่มีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่
สอบแขงขันใหทราบในวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจนกวาสถาบันจะเปดที่ทําการหรือสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พนไป        
โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือไดที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร หรือ http://personnel.nida.ac.th/ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://personnel.nida.ac.th/


๔ 

รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง ขยายเวลารบัสมัครสอบแขงขันเพือ่บรรจุบคุคลเปนพนักงานสถาบัน 

ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบติัการ สังกัดสาํนักงานตรวจสอบภายใน 
 
ตําแหนง  
 ตําแหนงเลขที่ ๑๐๐๒๖๘ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา 

หนวยงาน  
 สังกัดกลุมงานตรวจสอบ ๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน  

คุณสมบัติทั่วไป  
 ตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 
  ๑. คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑.๑ มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 
   ๑.๒ เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
  ๒. ลักษณะตองหาม 
   ๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกประเภท 
   ๒.๒ เปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
   ๒.๓ เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่  เปนผู ไร
ความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   ๒.๔ เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๒.๕ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   ๒.๖ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.๗ เปนบุคคลลมละลาย 
   ๒.๘ เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๙ เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๒.๑๐ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๒.๑๑ เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 



๕ 

   ผูที่มีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๒.๕ ขอ ๒.๗ ขอ ๒.๘ ขอ ๒.๙ ขอ ๒.๑๐ หรือขอ ๒.๑๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเวนใหไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสถาบันได แตถาเปนกรณี
ลักษณะตองหามตามขอ ๒.๘ หรือขอ ๒.๙ ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และใน
กรณีมีลักษณะตองหามตามขอ ๒.๑๐ ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใช
เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
           ๑. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทาไม ตํ่ากวาน้ีทางบัญชี พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ หรือ
เศรษฐศาสตร จากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรอง 
 ๒. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลเว็บไซตไดอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

วิธีการสอบแขงขัน  
 ๑. (ก.) ภาคความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) (เวลา ๓ ช่ัวโมง) ทดสอบความรู
ความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังน้ี 
  ๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (๗๐ คะแนน)  
   ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะหความเปนเหตุเปนผล และการจับประเด็นการ
วิเคราะหเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษาไทย ความสามารถในดานอ่ืนๆ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางที่มีความเหมาะสมกับความตองการของตําแหนง 
  ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  

  ๒. (ข.)  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) (เวลา ๓ ช่ัวโมง) โดยวิธีการ 
สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ  
   ๒.๑ วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๗๐ คะแนน) (เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
    ทดสอบความรูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ  
  ๒.๒ ทดสอบคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ) (๓๐ คะแนน) (เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
   ทดสอบความถนัดในการใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Microsoft Word, Excel 
PowerPoint (Version ๒๐๑๓), การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และการสืบคนขอมูลในเว็บไซต 

 ๓. (ค.)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (๑๐๐ คะแนน) 
  พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ การทํ างาน ความรูความสามารถ อุปนิสั ยและทั ศนคติ  การปรับตัวให เข ากับผู ร วมงาน  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ เปนตน 

 




