
   

ประกาศสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคดัเลอืกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน 

ของสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

ดวยสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (สำนักงาน กสศ.) จะรับสมัครสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานของ สำนักงาน กสศ. อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๕ และขอ ๑๖ (๒)

ของระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และแกไขเพ่ิมเติม 

จึงประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงาน โดยมีรายละเอยีดตอไปนี ้

๑. ตำแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

นกัวิชาการจัดการเรียนรูเชิงพ้ืนที่ จำนวน ๑ อตัรา  

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

๓. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามความในขอ ๑๐ ของระเบียบกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี ้

๓.๑ มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

๓.๒ สามารถทำงานใหแกสำนักงานไดเต็มเวลา 

๓.๓ มีคณุสมบัติและประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอำนาจหนาท่ีของสำนักงาน 

๓.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๓.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสงัคม 

๓.๖ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟ นเฟอนไม

สมประกอบ หรือมีรางกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนาที่ได  

๓.๗ ไมเคยเปนผู ไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ

ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

๓.๘ ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ 

หรือผูดำรงตำแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

๓.๙ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวใน

ลกัษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 

๓.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษกระทำผิดวินัยอยางรายแรงจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืน 

 

/หมายเหตุ... 



   

 
 

หมายเหตุ  

๑. ผูที ่ผานการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน

ทองถิ่น หรือลูกจางของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด และจะตองนำใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน  

มายื่น โดยตองแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก 

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

- โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 

๒. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร กสศ. ไมร ับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการประเมิน

สมรรถนะเพื่อสรรหาเปนพนักงานได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 

ลงวันที ่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๔ ของคำสั ่งมหาเถรสมาคม ที ่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่  

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และกรณีที่สมัครสอบแลวไดบวชเปนภิกษุหรือสามเณร ในภายหลัง หากยังคงสมณเพศ

อยูในวันสอบก็ไมอาจใหเขาสอบได 

๔. การรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครตองยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใหครบถวนตามท่ี

กำหนด ทั ้งนี ้ กรณีผูสมัครยื ่นเอกสารไมครบถวนตามที่กำหนด หรือสงโดยวิธีอื่น หรือสงเมื่อนอกเหนือ

ระยะเวลาที่กำหนด ใบสมัครและเอกสารดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณา 

๔.๑ วันรบัสมัครตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ (หรือจนกวา

จะไดผูสมัครท่ีเหมาะสม) 

           ๔.๒ ชองทางรับสมัคร  

(๑) ผู ประสงคจะสมัคร สามารถสมัครผานทาง https://www.eef.or.th โดยเลือก

ชองทางติดตอและไปที่ประกาศรับสมัครงาน จากนั ้นดาวนโหลดใบสมัครงานและจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครใหครบถวน 

(๒) ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัครงานที่แจงไวบนหนาประกาศรับสมัคร หรือยื่น

ใบสมัครพรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร สงมาท่ี https://bit.ly/3Ro1G5k 

(๓) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส Email : recruit@eef.or.th 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดทำการ หรือหมายเลขโทรศัพท ๐๖ ๕๕๐๔ ๕๒๗๗ (ในเวลาทำการ) 

 
 

 
 

 

/๕. เอกสารหลักฐาน... 

- ๒ - 



   

 
 

๕. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

๕.๑ ใบสมัคร เขียนดวยตัวบรรจงหรือพิมพใหชัดเจน ครบถวนและสมบูรณ พรอมติดรูปถาย

หนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๒ น้ิว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน นบัถึงวันย่ืนใบสมัคร 

๕.๒ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติสวนบุคคล 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขีดทับขอมูลกรุปเลือด ศาสนา) จำนวน ๑ ชุด 

(๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒกิารศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

(๓) สำเนาประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงการผานการอบรมตาง ๆ (ถามี) 

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ (ถาม)ี เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 

๕.๓ หลักฐานที่แสดงประวัติการทำงาน ประสบการณ และผลงานที่แสดงใหเห็นวามีความรู

ความสามารถอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานใหแก กสศ. 

๖. เงื่อนไขการสมัครเขารับการคัดเลือก 

๖.๑ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศนี้ และรับรองวาขอความที่กรอกในใบสมัคร เอกสารหรือ

หลักฐานประกอบการสมัครเปนความจริง โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของเอกสารหรือหลักฐานกำกับ 

รวมทั้งยินยอมใหเผยแพรเพ่ือตรวจสอบประวัติบุคคล และความประพฤติ 

๖.๒ ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใดขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศนี้ หรือ

ปรากฏวาผูสมัครแสดงคุณสมบัติอยางใดเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ จะถือวาผูสมัครราย

นั้นเปนผูขาดคุณสมบัตแิละไมผานการกลั่นกรอง 

๗. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก 

 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารขอมูล

ของผูสมัครจากใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงถึง

ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหนง ดังน้ี  

๗.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม ขอมูลและ

รายละเอียดของผูสมัคร แลวกลั่นกรองรายชื่อผูสมัครที่สมควรเชิญมาสัมภาษณ หรือดำเนินการอื่นเพิ่มเติม  

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยฝายทรัพยากรบุคคลจะแจงผูสมัครที่ผานการกลั่นกรองดังกลาวใหไป

สัมภาษณตามกำหนด ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตาม E-mail ที่ผูสมัครระบุไวในใบสมัครงาน  

๗.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครและเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสม

ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานของสำนักงาน กสศ. ตามตำแหนงขางตน เพื่อมาสัมภาษณกับ ผูจัดการ กสศ. 

หรือดำเนินการอื่นเพิ่มเติม อีกครั้งก็ได 

 

 

 

 

/๘. เงื่อนไขอ่ืนๆ... 

- ๓ - 








