
 

 
 

ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 

------------------------------- 

 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกํากับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

ของสถาบันทดสอบฯ ในตําแหน่งต่างๆ จํานวน  ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตําแหน่งที่ ๑  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   จํานวน ๑ อัตรา 

 ตําแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่พัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา 

 

๑. คุณสมบัติทั่วไป 

 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังน้ี 

 ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

 ๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

 ๑.๓ สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

 ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์แหมะสมกบัวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 

 ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (ผู้สมัครที่เป็น

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เม่ือได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จะต้องลาออกจากราชการ) 

 ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังน้ี 

 ๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 ๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าทีพ่รรคการเมือง 

 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
           ๒./คุณสมบัติ 



-๒- 

๒. คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง 
 

 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในแต่ละตําแหน่ง ดังน้ี   

ตําแหน่งที่ ๑  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติ  

๑. การศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ป ี 

๓ ประสบการณ์ขั้นต่ํา ๑ -๒ ป ีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. มีความสามารถเฉพาะทางที่จําเป็นในการปฏิบัติงานเช่น การเขียนบทความ การ 

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์   

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบเช่น Photoshop , Illustrator 

ฯลฯ 

           ๖. มีความสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สํานักงาน ใน

ระดับดี  

           ๗. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเป็นอย่างดี 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสังเขป 

๑. รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็น

ที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ  

๒. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถาบัน และจัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร 

 ๓. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน  

 ๔. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 ๕. เขียนข่าวเผยประชาสัมพันธ์ (Press Release) ส่งให้สื่อมวลชน 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

ตําแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน ๑ อัตรา  

คุณสมบัติ  

๑. การศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด 

การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ป ี 

๓. ประสบการณ์ขั้นต่ํา ๑-๒ ป ีทางด้านการบริหาร การวางแผน การพสัดุ การจัดซื้อจัด

จ้าง หากเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๓/๔.วางแผนการ… 

 



-๓- 

 

๔.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

๕. ความสามารถเฉพาะทางที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Microsoft Word ,Excel และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

๖. มีสามารถในการใช้ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และ ระบบ ERP 

๗. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเป็นอย่างดี 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสังเขป 

 ๑. รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับว่าด้วยการพัสดุของสถาบัน  
๒. วางแผนการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. จัดทําทะเบยีน ประวัติครุภัณฑ์ และลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ รวมทัง้การตรวจสอบครุภัณฑ์

ประจําปีของสถาบัน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๓. กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download)  ใบสมัครได้ทาง

เว็บไซต์ http://www.niets.or.th  หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 

๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง วันที่  ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ – 

๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการ

สมัคร ดังน้ี 

 ๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กําหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง) 

 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑ น้ิว จํานวน  ๒  รูป 

 ๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๔ สําเนาวุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อม

สําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายใน

วันที่ปิดรับสมัคร) 

 ๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 

 ๓.๖ ผลงานวิชาการที่สําคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี) 

 ๓.๗ หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิม (ถ้ามี) 

 ๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

 
๔/๔.เง่ือนไข... 



-๔- 

 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ

ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้

ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและ

การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีถือเป็นโมฆะ 

 ๒. ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร 

สถาบันฯ จะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศ 

 ๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน

หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา 

 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก  

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้ารับการคัดเลือกในวันที่  ๑๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้า

รับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  http://www.niets.or.th  และ ณ ที่ทําการของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖  แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ สําหรับการคัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง

ต่างๆ  โดยอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี สถาบันฯ จะ

ประกาศวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน กับการประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 

     

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์) 

   ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
 

 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

โทรศัพท์  ๐-๒๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๑๑๓ ,๑๑๔ 

โทรสาร    ๐-๒๒๑๙-๒๙๙๖ 

ทางเว็บไซต์   http://www.niets.or.th   



                                       

                                             
      

            ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาปฏิบัติงาน 
เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบันฯ  

จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 
                       (โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจง) 

๑. ชื่อและนามสกุล (นาย นาง นางสาว)...........................................................สัญชาติ..............ศาสนา...................... 

    เกิดวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ...................ปจจุบันอายุ..............ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

    ชื่อและนามสกุลบิดา.....................................................................อาชีพ................................................. 

    ชื่อและนามสกุลมารดา..................................................................อาชีพ................................................. 

 

๒. สถานที่ติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว บานเลขที่.................หมูที่............ตรอก/ซอย.......................................    

    ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................... 

    จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท..........................................                  

    โทรศัพทมือถือ….......................................โทรสาร..............................E-mail: …………………………….. 

    

๓. ประวัติทางการศึกษา  (โดยระบุวุฒิที่ไดรับสูงสุด และลดลงไปตามลําดับ) 

 
ระดับ 

 
ช่ือปริญญา 

 
สาขาวิชา/วิชาเอก 

 
สถานศึกษา 

 
ปที่สําเร็จ 

คะแนน
เฉล่ีย 

 

ปริญญาเอก  

 

    

ปริญญาโท  

 

    

ปริญญาตรี  

 

    

อื่นๆ  

 

    

  

หลักสูตรเพิ่มเติม/การฝกอบรม.............................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................................................... 

  ..........................................................................................................................................................................................................    

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

            

 

 

 

ลําดับที่สมัคร...................... 

วันที่รับสมัคร...................... 

เวลารับสมัคร...................... 

 

 

ติดรูปถาย 1 นิ้ว 



 -๒- 
 

 

๔. ขอมูลประสบการณทํางานและขอมูลการทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง ๑  - ๕ ป หลัง และจนถึงปจจุบัน) 

ป พ.ศ. 

จาก ถึง 

ช่ือและที่อยูของหนวยงาน ตําแหนงงานและ 
หนาที่โดยยอ 

เงินเดือน สาเหตุที่ออก
จากงาน 

 
 

     

  
 

    

 
 

  

 

   

  
 

    

      

 

                                                                                                                                       
โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้นๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้อยางไรบาง  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 

๕. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ    (   )  ไมมี 

                                                         (   )   มี (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

 

๖. ขาพเจาขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในตําแหนง  (โปรดทําเครื่องหมาย X ลงหนาตําแหนงที่ทานสมัคร) 
 

   ๑. ตําแหนง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ  
                    ๒. ตําแหนง เจาหนาทีพ่ัสดุ  
 

๗. บุคคลที่ใหการรับรองทานได (ตองไมใชบุคคลในครอบครัว) ชื่อ...........................................นามสกุล............................................. 

ตําแหนง................................................ตําแหนงความสัมพันธ .............................................เบอรโทร............................................. 

สถานที่ที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................................... 
 

๘. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๓  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๘  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)  กําหนดไว  และขอความตามที่ขาพเจาแจงในใบสมัครสอบขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

   ลงชื่อ.............................................................ผูสมัคร 

       (.....................................................................) 

      ยื่นใบสมัครสอบวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................. 


