
๑ 

ใบสมัคร 
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
     

 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลสว่นบุคคลผู้สมัคร 
ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล          เลขที่บัตรประชำชน   
วันเดือนปีเกิด                            เชื้อชำติ               สัญชำติ     ศำสนำ     
อยู่บ้ำนเลขท่ี                  หมู่ที่       ถนน                     ตรอก/ซอย       
ต ำบล/แขวง                        อ ำเภอ/เขต                             จังหวัด    
รหัสไปรษณีย์                            โทรศัพท์                                 โทรสำร    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)          

๒. การศกึษาและการฝกึอบรม 
(กรุณำกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ ๑) 

๓. ประสบการณก์ารท างาน 
(กรุณำกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ ๒) 

๔. ผลงาน/ความส าเร็จที่ส าคญั 

(กรุณำกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ ๓) 

๕. เกียรติประวตั ิ

(กรุณำกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ ๔) 

๖. วิสัยทัศน์และแนวทางส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกองทุนฯ  

(กรุณำกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ ๕) 

๗. เงินเดือนที่คาดหวัง .................................... บาท/เดือน 

(กรุณำดูรำยละเอียดกำรรับสมัครในข้อ ๕ เรื่องวำระกำรด ำรงต ำแหนง่และค่ำตอบแทน) 
 

 
 

ติด 
รูปถ่ำย 
๒ นิ้ว 

(กรณีส่งทำงอีเมล ให้แนบ
ไฟล์ภำพผู้สมัครไปด้วย) 



๒ 

๘. คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม 

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชำติไทย และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีแต่ไม่เกินหกสิบห้ำปี รวมทั้งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้แก่กองทุนได้เต็มเวลำ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

๘.๑ ลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘.๒ เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
เป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ 

๘.๓ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรหรือลูกจ้ำงของบุคคลใด เว้นแต่เป็นกิจกำรของกองทุน 
๘.๔ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำกับกองทุน หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่กองทุน ไม่ว่ำโดยตรงหรือ

โดยอ้อม เว้นแต่คณะกรรมกำรมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นคู่สัญญำ 

๙. ข้อสงวนสิทธิ ์

กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำคัดเลือกเฉพำะผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ กสศ.เห็นสมควรเท่ำนั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลกำรตัดสินของ กสศ. โดยถือว่ำ
เป็นที่สุด หำกเห็นว่ำจ ำนวนผู้สมัครมีจ ำนวนน้อยหรือยังไม่มีผู้สมัครที่เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร  
กสศ. อำจขยำยเวลำกำรรับสมัคร หรือยกเลิกกำรรับสมัคร ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกคณะกรรมกำรบริหำรฯ หรือ กสศ. ไม่ได้ 

๑๐. ค ารับรองและยินยอม 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ระบุในข้อ ๘ ข้ำงต้นทุก
ประกำร  และขอรับรองว่ำข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำให้ในใบสมัครข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร ทั้งนี้ 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลข้ำงต้น หำกพบว่ำ เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมข้ำงต้น ให้ถือ
ว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำในครั้งนี้ 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เปิดเผยรำยชื่อเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้จัดกำร 
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
 

 

 ลงชื่อ......................................... ผู้สมัคร 
      (………....…………………......)   
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .......... 

 

 



๓ 

แบบตรวจสอบรายการเอกสาร  
ส าหรับผู้สมัคร  

เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

     

 
๑.  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์         

พร้อมรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด ๒ นิ้ว ๑ รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
 

๒.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรพนักงำนองค์กำรของรัฐและ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

๓.  ส ำเนำเอกสำร/หลักฐำน แสดงวุฒิกำรศึกษำและควำมรู้ หรือกำรฝึกอบรมสัมมนำที่ส ำคัญ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

๔.  เอกสำร/หลักฐำน แสดงประวัติกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ ผลงำนรวมทั้งควำมส ำเร็จ
ต่ำงๆ เช่น หนังสือรับรองกำรท ำงำน (กรณีส ำเนำเอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย)  

 

๕.  เอกสำรแนบ ๑ กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม  
๖.  เอกสำรแนบ ๒ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
๗.  เอกสำรแนบ ๓ ผลงำน/ควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ  
๘.  เอกสำรแนบ ๔ เกียรติประวัติ  
๙.  เอกสำรแนบ ๕ วิสัยทัศน์และแนวทำงส ำคัญในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ

กองทุนฯ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณำจัดเรียงเอกสำรหลักฐำนตำมรำยกำรเอกสำรก่อนส่งคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้จัดกำร 

  



๔ 

เอกสารแนบใบสมัคร 
เอกสารแนบ ๑ การศึกษาและการฝึกอบรม 

๑.๑ ระดับปริญญำ (ตรี โท เอก) 
 วุฒิกำรศึกษำ 

.................................................……………………………………………………………………..… 
ชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. ....... 

 วุฒิกำรศึกษำ 
..............……………………………………............................................……………………………  
ชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. ....... 

 วุฒิกำรศึกษำ 
..............…………………………………………………………………….......................................... 
ชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................ ........ 

 วุฒิกำรศึกษำ 
..............……………………………………………………………………......................................... 
ชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. ...... 

 วุฒิกำรศึกษำ 
..............……………………………………………………………………......................................... 
ชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. ....... 

๑.๒ กำรศึกษำ/กำรฝึกอบรมอ่ืนๆ (ระบุชื่อประกำศนียบัตร/วุฒิบัตร และสถำนที่ศึกษำ/ฝึกอบรม) 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ......................................................................................................................... .…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ........................................................................................................................ ...…………… 
 ...........................................................................................................................…………… 
 ...................................................................................................................... ....…………… 

(หากเนื้อที่ไม่พอ สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้) 



๕ 

เอกสารแนบ ๒ ประสบการณ์การท างาน  
(โปรดระบุประสบกำรณ์ตำมช่วงเวลำ (ปี พ.ศ.) ต ำแหน่ง หน่วยงำน และหน้ำที่ควำมผิดชอบ เรียงล ำดับจำก
ปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต) 

๒.๑                
            
            
            
            
            
             

๒.๒                
            
            
            
            
            
             

๒.๓                
            
            
            
            
            
             

๒.๔                
            
            
            
            
            
             

๒.๕                
            
            
            
            
            
             



๖ 

๒.๖                
            
            
            
            
            
             

๒.๗                
            
            
            
            
            
            
             

๒.๘                
            
            
            
            
            
             

๒.๙                
            
            
            
            
             

 (หากเนื้อที่ไม่พอ สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้) 

  



๗ 

เอกสารแนบ ๓ ผลงาน/ความส าเร็จที่ส าคัญ  
(โปรดระบุผลงำน/ควำมส ำเร็จจำกประสบกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคัญเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................... .................................................................................................. ............. 

(หากเนื้อที่ไม่พอ สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้) 

  



๘ 

เอกสารแนบ ๔ เกียรติประวัติ 
(โปรดระบุรำงวัลหรือกำรเชิดชูเกียรติยศจำกกำรองค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ และรำยละเอียดโดยสังเขป) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(หากเนื้อที่ไม่พอ สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้) 

  



๙ 

เอกสารแนบ ๕ วิสัยทัศน์และแนวทางส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกองทุนฯ 
(หำกท่ำนได้รับเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรกองทุนฯ ท่ำนมีวิสัยทัศน์และแนวทำงส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกองทุนฯ อย่ำงไร โปรดอธิบำย ไม่เกิน  ๒ หน้ำ) 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................. .....................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... .................................................................... 

(หากเนื้อที่ไม่พอ สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้ – ไม่เกิน ๒ หน้า) 


