
 

 
 

ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเปน็เจา้หนา้ที่ของสถาบันฯ 

-------------------------------- 
 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันทดสอบฯ เพื่อรองรับการขยายภารกิจงานของสถาบันฯ ในตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๑๕ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร จํานวน ๑ อัตรา 
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา 
 ๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ  
     จํานวน ๑ อัตรา 
 ๔. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๕ อัตรา 
 ๕. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับ 
     อุดมศึกษา จํานวน ๓ อัตรา 
 ๖. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบด้าน   
    อาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอกระบบ จํานวน ๒ อัตรา 
 ๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน ๑ อัตรา 
 ๘. เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดกลุ่มงานอํานวยการและยุทธศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 
  
๑. คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้ 
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 ๑.๓ สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
 ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
 ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  จะต้องลาออกจากราชการ) 
 ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้ 
 ๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 ๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
 



 ๒
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
 

ตําแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร จํานวน ๑ อัตรา 
๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มุนษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ทางด้านงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร หรือที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในงานบริหารไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี 
 ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
 ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
          การกํากับ ควบคุมการดําเนินงานภายในกลุ่มงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการทดสอบ 
ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. งานพัฒนาสัมพันธ์ ได้แก่ การพัฒนาองค์กรและประชาสัมพันธ์ของสถาบัน 
 ๒. งานสร้างเครือข่าย ได้แก่ การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน 
 ๓. งานวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๔. งานพัฒนาและประเมินองค์กร ได้แก่ การวิจัย การส่งเสริม และปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานของ
สถาบัน 
 ๕. งานอื่นๆ ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
 
ตําแหน่งที่ ๒. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา  

๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาวิชาการหลักสูตรอุดมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการ
อุดมศึกษา 
 ๒. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทดสอบ ตามกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ 
และงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี 
 ๓. มีความสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี 
 ๔. มีภาวะความเป็นผู้นํา และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 
 ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
 การกํากับ ควบคุมการดําเนินงานภายในกลุ่มงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบ วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัยและพัฒนาวิชาการของการทดสอบ
ระดับอุดมศึกษา และประเมินผลการศึกษา การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
          ๑. งานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทดสอบ วิธีการทดสอบ 
ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและ
ประเมินผลทางการศึกษาและด้านติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
          ๒. งานสร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ การติดต่อประสานงานผู้
ออกข้อสอบ การจัดประชุมผู้ออกข้อสอบ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการออกข้อสอบ งานพิมพ์ต้นฉบับ
ข้อสอบ งานจัดชุดข้อสอบและคลังชุดข้อสอบ งานจัดระบบคลังข้อสอบและคลังชุดข้อสอบ  
   
  



 ๓
 
  ๓. งานการบริหารการทดสอบ ได้แก่ งานวางแผนการจัดสอบทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
ดําเนินการและประสานงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดสอบ การ
ผลิตคู่มือการจัดสอบและคู่มือการคุมสอบ การจัดประชุมศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ การ
จัดพิมพ์และการบรรจุข้อสอบ-กระดาษคําตอบ การจัดส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ การรับ-ส่งข้อสอบและ
กระดาษคําตอบ และการจัดระบบการขอดูกระดาษคําตอบ 
 ๔. งานอื่นๆ ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
 

ตําแหน่งที่ ๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ จํานวน ๑ อัตรา 
๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๑ – ๓  ปี ทางด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ หรือการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
 ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  
 ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 
 ๕. มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ 
 ๖. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
 ๗. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนงาน และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทดสอบ 
 ๒ .ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์  (System Analysis)  และพัฒนาระบบงานคอมพิว เตอร์ 
(Programmer)  
 ๓. บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) และทดสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดผลาด
ของระบบงาน ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

ตําแหน่งที่ ๔ นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน ๕ อัตรา 

๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

๓. มีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการ
สอน 
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรม
การวัดประเมินผลได้ในระดับดี 
 ๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
 ๗. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๘. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
 ๑. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. วิเคราะห์คะแนนสอบ และคุณภาพข้อสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับของสถาบัน และเผยแพร่ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 



 ๔ 

 
ตําแหน่งที่ ๕ นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา 
จํานวน ๓ อัตรา 
 ๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

๓. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรม
การวัดประเมินผลได้ในระดับดี 
 ๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
 ๖. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
 ๑. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์คะแนนสอบทุกระดับของสถาบัน และคุณภาพข้อสอบในระดับอุดมศึกษา 
 ๓. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับของสถาบัน และเผยแพร่ 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
ตําแหน่งที่ ๖ นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบด้านอาชีวศึกษา 
และด้านการศึกษานอกระบบ จํานวน ๒ อัตรา 

๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

๓. มีประสบการณ์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอก
ระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรม
การวัดประเมินผลได้ในระดับดี 
 ๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
 ๖. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเขป 
 ๑. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอก
ระบบ 
 ๒. วิเคราะห์คะแนนสอบ และคุณภาพข้อสอบด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอกระบบ 
 ๓. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับของสถาบัน และเผยแพร่ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 



 ๕ 

 
ตําแหน่งที่ ๗ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๑. วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ประสบการณ์ขั้นตํ่า  ๑ – ๒  ปี ทางด้านการบริหารการจัดการ และประสานงาน 

๓. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในระดับดี  
๔. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 

  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสังเขป 
 ๑. ประสานงานการทดสอบระดับขั้นพื้นฐานของสถาบันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. จัดประชุมศูนย์สอบ สําหรับการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔. จัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร และดําเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดสอบให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ๕. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงาน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
ตําแหน่งที่ ๘  เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดกลุ่มงานอํานวยการและยุทธศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา  

คุณสมบัติ  
๑. การศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหาร

จัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
๓. ประสบการณ์ขั้นตํ่า ๑-๒ ปี ทางด้านการบริหาร การวางแผน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หากเคย

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
๕. ความสามารถเฉพาะทางที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Microsoft Word ,Excel และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
๖. มีสามารถในการใช้ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และ ระบบ ERP 
๗. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเป็นอย่างดี 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสังเขป 

 ๑. รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของสถาบัน  
๒. วางแผนการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. จัดทําทะเบียน ประวัติครุภัณฑ์ และลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ รวมทั้งการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปี

ของสถาบัน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๓. กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download)  ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่าช้ัน ๓๖ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ ต้ังแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานประกอบการสมัคร  ดังนี้ 
 



 ๖
  

 ๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กําหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง) 
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  ๒  รูป 
 ๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๔ สําเนาวุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา อย่าง
ละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร) 
 ๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
 ๓.๖ ผลงานที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี) 
 ๓.๗ หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิม (ถ้ามี) 
 ๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
 
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือวุฒิ
ดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ 
 ๒. ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบันฯ จะไม่
รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศ 
 ๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์
ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา 
 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก  
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
คัดเลือกในวันที่  ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก ทาง
เว็บไซต์ของสถาบันทางเว็บไซต์  http://www.niets.or.th  และ ณ ที่ทําการของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ สําหรับการ
คัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล โดยอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณ ี 
  ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่
เดียวกัน กับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕                            
                                                                 
                                                      
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ์) 
      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) 

    สถานภาพปจจุบันของทาน        (   ) โสด      (   ) สมรส    (   ) หยา  

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

ป พ.ศ. ช่ือและที่อยูของหนวยงาน ตําแหนงงานและ 
หนาที่โดยยอ 

เงินเดือน สาเหตุที่ออก
จากงาน จาก ถึง 

 
 

   

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

   

  
 

  

 

  

                                                                                                                                       
โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้นๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้อยางไรบาง  

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

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

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

๕. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ    (   )  ไมมี 

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

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

๖. ขาพเจาขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในตําแหนง  (โปรดทําเครื่องหมาย X ลงหนาตําแหนงที่ทานสมัคร) 
            ๑. หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาองคกร จํานวน ๑ อัตรา 
 ๒. หัวหนากลุมงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา จาํนวน ๑ อัตรา 
 ๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดกลุมงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ จํานวน ๑ อัตรา 
 ๔. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุมงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 จํานวน ๕ อัตรา 
 ๕. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุมงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา  
 จํานวน ๓ อัตรา 
 ๖. นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุมงานพัฒนาและบริหารการทดสอบดานอาชีวศึกษาและดาน
 การศึกษานอกระบบ จํานวน ๒ อัตรา 
 ๗. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุมงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 จํานวน ๑ อัตรา 
                  ๖ ๘. เจาหนาที่พัสดุ สังกัดกลุมงานอํานวยการและยุทธศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 
  

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

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

สถานที่ที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................................... 
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๘. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๓  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๘  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)  กําหนดไว  และขอความตามที่ขาพเจาแจงในใบสมัครสอบขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

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




