
ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงาน 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หนวยงานของรัฐในกํากับ   

ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงครับสมัครพนักงาน ตําแหนง นักวิชาการ 1 อัตรา และ เจาหนาท่ี 1 อัตรา 

สังกัดฝายพัฒนาและส งเสริมผู มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดั งรายละเอียด 

ในเอกสารแนบทายประกาศ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

1. เอกสารท่ีตองใชในการสมัคร  ดังนี้

1.1  สําเนาใบคะแนน  (Transcript) และ ปริญญาบัตรหรือใบรับรองวุฒิ การศึกษาท่ี 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ทุกระดับการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี  

1.2  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test อายุไมเกิน 2 ป 

นับถึงวันท่ีสมัคร โดยเกณฑคะแนนรายตําแหนงดังเอกสารแนบทายประกาศ 

2. อัตราเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทน

1. ตําแหนง นักวิชาการ กลุมวิชาการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนข้ันตน 28,000 บาท

2. ตําแหนง เจาหนาท่ี กลุมอํานวยการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนข้ันตน 20,000 บาท

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนข้ันตน 25,000 บาท 

ท้ังนี้ ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานตรงกับตําแหนง และผานการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับ

การพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนตามหลักเกณฑของ สสวท. โดยตองแสดงหนังสือรับรองประสบการณ  

ผูท่ีผานการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ เชน 

คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การกูยืมเพ่ือพัฒนาตนเอง เปนตน 

3. วิธีการสมัคร

ผูประสงคจะสมัครใหสมัครผานทางระบบออนไลน http://recruit.ipst.ac.th โดยกรอกขอมูล

ใหครบถวน พรอมท้ังแนบหลักฐานในขอ 1.1 และ 1.2 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2566 

4. การคัดเลือก

สสวท. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครจากใบสมัครและจะติดตอกลับ

เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนการทดสอบและสัมภาษณตอไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โทร. 0 2392 4021 ตอ 1224 หรือ 08 0664 9535 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    มกราคม  พ.ศ. 2566 

(รองศาสตราจารยธีระเดช เจียรสุขสกุล) 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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เอกสารแนบทายประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงาน  ลงวันท่ี  มกราคม  พ.ศ. 2566 

ตําแหนงที่รับสมัคร ลักษณะงานในหนาที ่ คุณสมบัติ 

นักวิชาการ         

สังกัดฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวน 1 อัตรา 

รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ใหคําปรึกษาหรือแนะแนวแกผูรับทุนการศึกษาท่ี

สสวท. รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย  รวบรวมขอ มูล  ส ถิติ

สรุปรายงานเก่ียวกับผูรับทุนการศึกษา จัดทํา

แผนงานโครงการ และจัดทําขอเสนอดานการ

พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนา

ผู มีความสามารถพิเศษ ฯ และงานท่ีเก่ียวของ

รวมถึงงานเขียนบทความเผยแพรหรือการรวมจัด

งานประชุมวิ ชาการเก่ี ยว กับการพัฒ นาผู มี

ความสามารถพิเศษ ฯ

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี

1.1 วุฒิปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ และวุฒิปริญญาโท

ทางดานจิตวิทยา หรือ

1.2 วุฒิปริญญาตรีทางดานจิตวิทยา และวุฒิปริญญาโท

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร หรือสาขาท่ี

เก่ียวของ

2. หากมีประสบการณดานจิตวิทยาการปรึกษาหรือจิตวิทยา

การแนะแนวจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต 550 คะแนนข้ึนไป

4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและคนหาความรูและ

ขอมูลไดเปนอยางดี

6. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการตามท่ีไดรับมอบหมายได

ตําแหนงท่ี... 
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ตําแหนงท่ีรับสมัคร ลักษณะงานในหนาท่ี คุณสมบัติ 
 

เจาหนาท่ี             

สังกัดฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวน 1 อัตรา 

     

  

      

รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ดานการจัดทํานิติกรรมสัญญา ตรวจสอบเอกสาร

ก าร ทํ า สั ญ ญ า  ย ก ร า งแ ล ะ จั ด ทํ า สั ญ ญ า 

ควบคุมดูแลและให คําแนะนําการทํานิติกรรม

สัญญาใหเปนไปตามกฎหมาย 

2. ด านการบ ริห ารสั ญ ญ าทุ นการ ศึ กษ า  การ

ประสานงานกับผูรับทุน บุคคล และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ การใหคําปรึกษา ใหความเห็น วินิจฉัย 

ตีความสญัญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. ดานการดําเนินคดี ติดตามทวงถามหนี้ การผอน

ชําระหนี้  ประสานงานกับบุคคลและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ การดําเนินคดีในชั้นศาล การบังคับคดี 

การใหความเห็นและวินิจฉัยปญหาทางกฎหมาย 

4. ดานการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษา วิเคราะห 

ยกราง รวบรวม ใหคําปรึกษา วินิจฉัย และให

ค วาม เห็ น ใน ระ เบี ยบ  ข อบั ง คั บ  ป ระก าศ 

หลักเกณฑ คําสั่ง ฯลฯ ท่ีเก่ียวของกับทุนการศึกษา

ของ สสวท.  

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปทางดานนิติศาสตร  

2. มีประสบการณการทํางานดานกฎหมายไมนอยกวา 2 ป  

3. หากมีประสบการณดานการจัดทํานิติกรรมสัญญา 

การบริหารสัญญา การติดตามทวงถามหนี้ การดําเนินคดี 

หรือ การบังคับคดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

4. หากไดรับใบอนุญาตวาความ หรือเนติบัณฑิตไทยจะ

ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต 450 คะแนนข้ึนไป 

6. มีความสามารถในการเจรจาตอรอง 

7. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการตามท่ีไดรับมอบหมายได 
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