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รายละเอียดการรับสมคัร 
เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
     

๑. ชื่อส านัก/สถาบัน ต าแหน่ง และอัตรา ที่เปิดรับสมัคร 

  ส ำนักบริหำรเงินอุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
   (1) นักบริหำรเงินอุดหนุนอำวุโส    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนกำรศึกษำ 
   (๒) นักวิชำกำรบริหำรแผนงำน    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
        (ด้ำนพัฒนำก ำลังคน) 
   (๓) นักวิชำกำรบริหำรแผนงำน   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
        (ด้ำนนวัตกรรมและระดมทุน) 
   (๔) นักวิจัย   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   (๕) นักวิจัย   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
   (๖) วิศวกรระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ส ำนักพัฒนำคุณภำพครู นักศึกษำครูและสถำนศึกษำ 
   (๗) นักวิชำกำรบริหำรแผนงำน   จ ำนวน ๒ อัตรำ 
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง 
   (๘) นักบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลอำวุโส    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร ส ำนักบริหำรกลำง 
   (๙) นักสื่อสำรสำธำรณะ   จ ำนวน 1 อัตรำ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป พนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
 (๑) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) สำมำรถท ำงำนให้แก่ส ำนักงำนได้เต็มเวลำ 
 (๓) มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ของ

ส ำนักงำน 
 (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ

สังคม 
 (๖) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือมีร่ำงกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้  
 (๗) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
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 (๘) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรรมกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
พรรคกำรเมือง 

 (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวใน
ลักษณะเดียวกันกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร 
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

 อนึ่ง หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศนี้ ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกตัดสิทธิ์มิให้บรรจุเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
แม้ว่าจะผ่านการสรรหาหรือคัดเลือกแล้วก็ตาม 

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๙ พฤศจิกำยน 2561 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์  https://eef.thaijobjob.com 
 (๒) กรอกข้อควำมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์ม
กำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ   
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A 4 จ ำนวน ๑ แผ่น หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ 
ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ  File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน ำไปพิมพ์ในภำยหลัง  
 ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำไปพิมพ์
แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอก   
ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  (๔) น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ข้อ (๓) ไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย         
ทุกสำขำทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖1 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำรและให้เก็บหลักฐำน
กำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย  ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว   

 ๓.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ ำนวน ๓๓๐ บำท ประกอบด้วย 

 (๑) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบคัดเลือก จ ำนวน ๓๐๐ บำท 
 (๒) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน ๓๐ บำท   
 เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๓  ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ ำตัวผู้สมัคร โดยก ำหนด             
เลขประจ ำตัวผู้สมัครตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ  
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๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ๔.๑ ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 ต ำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 ๔.2 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ  
ส ำหรับต ำแหน่งจำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรับรอง โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ 
 ๔.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง      
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว  ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗   
 ๔.4 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่
ตรง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

๕. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 

 5.1  ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนโดยด ำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 ๕.๒  สอบสัมภำษณ์ รอบที่ 1 โดยด ำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 
 5.๓  สอบสัมภำษณ์ รอบที่ ๒ โดยด ำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๕.๔  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  

 กองทุนเพ่ือวำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทำง 
https: /eef. thaijobjob.com ในวันที่  ๖  ธันวำคม 2561 รำยละเ อียดก ำหนดกำรรับสมัครตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

๗. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก แต่หำกมีกำรคัดเลือกในต ำแหน่งงำนเดียวกันอีกและได้ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นอันยกเลิก  

 ในกรณีที่ ส ำนักงำนมีต ำแหน่ งว่ำงในงำนลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันและมี
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน และบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกยังไม่หมดอำยุ  
กสศ. อำจจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนี้ในล ำดับใดก็ได้ตำมควำมเหมำะสม   
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 ในกรณีที่ กสศ. มีต ำแหน่งว่ำงอ่ืนที่ไม่ใช่งำนลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันกับต ำแหน่งที่ได้
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้ และบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกยังไม่หมดอำยุ กสศ.อำจจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนี้ในล ำดับใดก็ได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยจะจัดให้มีกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติม 

๘. ข้อมูลเพิ่มเติม  

 8.๑ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งำนบริหำรงำนบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๙ ๑๘๑๑ 
 8.๒ ก ำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก รำยละเอียดตำมผนวก โดยสำมำรถตรวจสอบ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมเติมทำงเว็บไซต์  
 8.๓ กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร วัน 
เวลำ หรือสถำนที่ ตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตำมประกำศต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด 

๙. ก าหนดการรับสมัคร 

กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ๙ – ๒๙ พฤศจิกำยน 2561 
หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ 
กสศ.และผู้ให้บริกำรระบบ  

เปิดรับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
๑๔ – ๒๙ พฤศจิกำยน 

2561 
เว็บไซต์ 
https://eef.thaijobjob.com 

ปิดรับช ำระเงิน ๓๐ พฤศจิกำยน 2561 Counter ธนำคำรกรุงไทย 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
เว็บไซต์ 
https://eef.thaijobjob.com 

สอบข้อเขียน ๑๑ – ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์ รอบ ๑ 

๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
เว็บไซต์ 
https://eef.thaijobjob.com 

สอบสัมภำษณ์ รอบ ๑ ๒๐ – ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

สอบสัมภำษณ์ รอบ ๒ ๒๕ – ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
เว็บไซต์ 
https://eef.thaijobjob.com 

 

๑๐. รายละเอียดต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

  แต่ละต ำแหน่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง และควำมรู้ ทักษะในงำน ดังนี้ 

  

https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/
https://mediafund.job.thai/


๖ 

 

๑๐.๑ ชื่อต าแหน่ง: นักบริหารเงินอุดหนุนอาวุโส  จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ส ำนักบริหำรเงินอุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ศึกษำ/วิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศไทย หรือประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท ำแผนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ และเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำของกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ อำทิ กลุ่มเด็กเยำวชนในระบบกำรศึกษำ เด็กเยำวชนนอกระบบ
กำรศึกษำ เด็กปฐมวัย ประชำกรวัยแรงงำน  

3. สนับสนุนกำรจัดท ำระบบงำนในกำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ของ 
กสศ. ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรตรวจสอบ ติดตำม และกำรประเมินผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. เป็นตัวแทนส ำนักงำนฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุม ให้ควำมเห็น กับภำคีเครือข่ำย องค์กรวิชำกำร 
องค์กรวิชำชีพ เพื่อน ำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

6. ปฏิบัติงำน สนับสนุนและเป็นคณะท ำงำน/อนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อ
สนับสนุนให้ส ำนักงำน กสศ.ในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. ปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี และมีประสบกำรณ์ในระดับหัวหน้ำงำนไม่น้อยกว่ำ 

๓ ปีหรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
คัดเลือกฯ พิจำรณำ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษระดับดี  
2. มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี 
3. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงิน/บัญชี/งบประมำณ/กำรตรวจสอบ   
4. มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร 
5. มีควำมอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตเอ้ือเฟ้ือที่ดี 

  



๗ 

 

๑๐.๒ ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านพัฒนาก าลังคน) จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ส ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. บริหารแผนงานและโครงการด้านพัฒนาก าลังคน ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหาร

งบประมาณ ติดตามสนับสนุน วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน วางระบบ ตลอดจนศึกษา 

ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 

2. พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ประสาน จัดกจิกรรม การประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงานและโครงการ การ

เผยแพร่ผลงานและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงการศึกษาและสาธารณะชน และผลักดันไปสู่เป้าหมายของ

แผนและโครงการ 

3. จัดท าและเผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ จัดท าและเผยแพร่งานวิชาการที่มี

คุณภาพ 

4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทในสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำน  
3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ประชำสังคม และเอกชนอย่ำงน้อย 3 ปี หำกมี

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร บริหำรทุนกำรศึกษำ กำรศึกษำด้ำนแรงงำน และควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีควำมสำมำรถและทักษะเชิงคิดวิเครำะห์ กำรประเมินภำพรวมและกำรจับประเด็นได้ดี  
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ควำมรับผิดชอบสูง และท ำงำนเชิงรุกผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จตำมแผนงำน/

โครงกำร  
3. มีควำมมุ่งม่ันในควำมส ำเร็จ และกระตือรือร้นในศึกษำและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ   
4. มีทักษะในกำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับดีมำก  
5. มีควำมสำมำรถท ำงำนในกำรท ำงำนด้วยตนเองและร่วมงำนกับผู้อื่นได้ 
6. สำมำรถท ำงำนในสภำวะกดดันและเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

จ ำเป็น 

  



๘ 

 

๑๐.๓ ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านนวัตกรรมและระดมทุน) จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. บริหารแผนงานและโครงการด้านนวัตกรรมและระดมทุน ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน 

บริหารงบประมาณ ติดตามสนับสนุน วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน วางระบบ ตลอดจน

ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 

2. พัฒนาการตลาด การรณรงค์และการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 

ประชาสังคม ประสาน จัดกิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนและโครงการ การเผยแพร่ผลงานและสังเคราะห์ประเด็น

ให้แก่แวดวงการศึกษาและสาธารณะชน  และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผนและโครงการ 

3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำน 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ประชำสังคม และเอกชนอย่ำงน้อย 3 ปี หำกมี

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดโครงกำร กำรตลำดและระดมทุน และควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีทักษะกำรเจรจำต่อรอง สื่อสำรและประสำนงำนทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กรได้ดี 
2. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรับผิดชอบสูง และท ำงำนเชิงรุกผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จตำม

แผนงำน/โครงกำร 
3. มีควำมมุ่งม่ันในควำมส ำเร็จ และกระตือรือร้นในศึกษำและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ 
4. มีควำมสำมำรถท ำงำนในกำรท ำงำนด้วยตนเองและร่วมงำนกับผู้อื่นได้ 
5. สำมำรถท ำงำนในสภำวะกดดันและเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

จ ำเป็น 

  



๙ 

 

๑๐.๔ ชื่อต าแหน่ง: นักวิจัย   จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ศึกษำข้อมูลเพื่อริเริ่มหรือด ำเนินงำนวิจัยและวิชำกำรเชิงลึกประเด็นต่ำงๆ  
2. พัฒนำเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัย 
3. ก ำหนดรูปแบบและข้อถำม กำรวิเครำะห์ ประมวลผลและจัดท ำโครงกำรสถิติ  
4. บริหำรแผนงำน/โครงกำรวิจัย ตั้งแต่กำรพัฒนำ วิเครำะห์ วำงแผน บริหำรงบประมำณ ติดตำม

สนับสนุนแผนงำน/โครงกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
5. พัฒนำเครือข่ำยและเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิชำกำรและสถำบันวิจัยต่ำงๆ 
6. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไป โดยจบสำขำในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรวิเครำะห์

เชิงปริมำณ ที่สำมำรถมำประยุกต์ได้ เช่น วิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ สถิติ หรือ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์) 
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

3. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ โดยผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษจะต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ส ำหรับผู้ที่สมัครจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
หลักสูตรภำษำอังกฤษ (ระดับปริญญำตรีขึ้นไประยะเวลำศึกษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ยื่นคะแนนภำษำอังกฤษ 

4. หำกส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอกหรือมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยเชิงลึกท่ี
เกี่ยวข้องกับด้ำนแรงงำนจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

5. มีผลงานวิจัยที่ใช้เศรษฐมิติเป็นเครื่องมือ และมีประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. ทักษะกำรใช้โปรแกรมทำงสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB) 
2. หำกมีประสบกำรณ์ในงำนที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับด้ำนแรงงำนจะเป็นประโยชน์

ต่อกำรท ำงำน  
3. มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดท่ีเป็นระบบและเขียนรำยงำนวิชำกำร 
4. มีควำมมุ่งม่ันในควำมส ำเร็จและคุณภำพ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ดี 
6. สำมำรถท ำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

จ ำเป็น 

  



๑๐ 

 

๑๐.๕ ชื่อต าแหน่ง: นักวิจัย   จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อก ำหนดโจทย์และแนวทำงกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของ
สถาบันวิจัยฯ 

2. บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรวิจัยด้ำนต่ำงๆ ของสถาบันวิจัยฯ 

3. วิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
4. พัฒนำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจำกผลงำนวิจัย 
5. พัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
6. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไปในสำขำ กำรศึกษำ วิจัยและประเมินผล เศรษฐศำสตร์ 

สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศำสตร์ สถิติ หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

3. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ โดยผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษจะต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ส ำหรับผู้ที่สมัครจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
หลักสูตรภำษำอังกฤษ (ระดับปริญญำตรีขึ้นไประยะเวลำศึกษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ยื่นคะแนนภำษำอังกฤษ 

4. หำกส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอกหรือมีผลงานด้านการจัดท านโยบายสาธารณะจะได้รับกำร

พิจำรณำเป็นพิเศษ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. ควำมรู้เชิงระบบด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
2. ทักษะกำรท ำงำนวิจัยและบริหำรโครงกำรวิจัย 
3. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย  
4. ทักษะกำรน ำเสนอในที่สำธำรณะ 
5. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ 
6. มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
7. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถท ำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถ

เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจ ำเป็น 

  



๑๑ 

 

๑๐.๖ ชื่อต าแหน่ง: วิศวกรระบบสารสนเทศ   จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ กสศ. 
2. บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กสศ. 
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ กสศ. 
4. เขียนโปรแกรมและพัฒนำ Application เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ กสศ. 
5. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไปในสำขำ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ จำก

สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
3. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ โดยผลกำรสอบ

ภำษำอังกฤษจะต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ส ำหรับผู้ที่สมัครจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
หลักสูตรภำษำอังกฤษ (ระดับปริญญำตรีขึ้นไประยะเวลำศึกษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ยื่นคะแนนภำษำอังกฤษ 

4. หำกส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอกหรือมีผลงำนด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยสำธำรณะจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงระบบด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของประเทศไทย และ
ต้นแบบในระดับนำนำชำติ 

2. ทักษะกำรท ำงำนวิจัยระบบข้อมูลสำรสนเทศและบริหำรโครงกำรวิจัยระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
3. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย  
4. ทักษะกำรน ำเสนอในที่สำธำรณะ 
5. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ 
6. มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
7. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถท ำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถ

เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจ ำเป็น 

  



๑๒ 

 

๑๐.๗ ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการบริหารแผนงาน   จ านวน ๒ อัตรา 
  สังกัด: ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. บริหารแผนงานและโครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน  บริหารงบประมาณ ติดตาม

สนับสนุน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. เชื่อมประสำน นักวิชำกำร นักวิจัย ในกำรท ำงำนด้ำนวิชำกำร รวมถึงกำรค้นหำ วิเครำะห์ พัฒนำ 
สืบค้น จัดท ำข้อมูล / งำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. จัดท าและเผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพ 

๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำ 
3. เคยปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ  
4. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรกำรปฏิบัติงำนด้ำนประสำนงำนโครงกำรจะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีควำมสำมำรถและทักษะเชิงคิดวิเครำะห์ กำรประเมินภำพรวมและกำรจับประเด็นได้ดี  
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ควำมรับผิดชอบสูง และท ำงำนเชิงรุกผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จตำมแผนงำน/

โครงกำร  
3. มีควำมมุ่งม่ันในควำมส ำเร็จ และกระตือรือร้นในศึกษำและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ   
4. มีทักษะในกำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับดีมำก  
5. มีควำมสำมำรถท ำงำนในกำรท ำงำนด้วยตนเองและร่วมงำนกับผู้อื่นได้ 
6. สำมำรถท ำงำนในสภำวะกดดันและเวลำที่มีจ ำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

จ ำเป็น 

  



๑๓ 

 

๑๐.๘ ชื่อต าแหน่ง: นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส  จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. วิเครำะห์ ประเมินควำมต้องกำรกำรใช้ก ำลังคนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนฯ เพ่ือให้กำร
ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงเหมำะสมกับปริมำณงำนขององค์กร 

2. วำงแผนกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด ก ำกับดูแลระบบกำร
ทดลองงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (Performance Management)  ที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร  

3. วิเครำะห์ข้อมูล ศึกษำควำมต้องกำรกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละด้ำน เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ ส ำนักงำนฯ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ดูแลให้มีกำรพัฒนำองค์กรตำมแผนที่ก ำหนดไว้  

4. วำงแผนกำรจัดเก็บ บันทึกข้อมูล และบริหำรจัดกำรสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรบุคคลในส ำนักงำนฯ 
เพ่ือให้ได้ฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

5. ก ำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและสวัสดิกำร เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
6. ด ำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีภำยในองค์กร  
7. ดูแลงำนด้ำนระเบียบวินัยและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับงำนทรัพยำกรบุคคลเพ่ือให้ถูกต้องตำม

แนวทำงและข้อก ำหนดของส ำนักงำนฯ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนทรัพยำกรบุคคลและงำนพัฒนำองค์กรเพ่ือใช้
ส ำหรับอ้ำงอิงได้ 

8. ปฏิบัติงำน สนับสนุนและเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. ปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำที่เก่ียวข้อง หรือเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
2. อำยุไม่เกิน 40 ปี มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี ในงำนทรัพยำกรบุคคล พัฒนำองค์กร หรือ

เทียบเท่ำงำนที่เก่ียวข้อง  

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษระดับดี 
2. มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี 
3. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
4. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กร 
5. มีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับงำนทรัพยำกรบุคคล 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี 

  



๑๔ 

 

๑๐.๙ ชื่อต าแหน่ง: นักสื่อสารองค์กร  จ านวน ๑ อัตรา 
  สังกัด: ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร ส ำนักบริหำรกลำง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. พัฒนำ ออกแบบประเด็นรณรงค์สื่อสำรสำธำรณะจำกข้อมูลทำงวิชำกำรและกรณีศึกษำต่ำงๆ ที่
ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และภำรกิจของกองทุน อันจะสนับสนุนภำพลักษณ์ท่ีดีของกองทุนฯ แก่ประชำชน 
หน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

2. พัฒนำและผลิตสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ที่
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ เพ่ือสื่อสำรภำรกิจกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนสื่อสำรองค์กร 

3. เผยแพร่สื่อข้อมูล ข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ไปสู่สำธำรณะเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และกำรรับรู้เกี่ยวกับภำรกิจ ผลงำนของกองทุน 

4. สนับสนุนกำรวำงแผนกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกิจกรรมรณรงค์สื่อสำรสำธำรณะของกองทุนฯ 
5. พัฒนำและจัดให้มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนรณรงค์สื่อสำรสำธำรณะของกองทุนที่มีประสิทธิภำพ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 

1. ปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 
สื่อสำรมวลชน หรือสำขำวิชำอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

2. มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย ๓ ปีในงำนด้ำนสื่อสำรองค์กร ประชำสัมพันธ์ หรือเทียบเท่ำงำนที่
เกี่ยวข้อง หรือผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกฯ พิจำรณำ 

ควำมรู้ ทักษะในงำน 

1. มีทักษะในกำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับดีมำก  
2. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรในระดับดีมำก  
3. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับดี   
4. มีทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ ำเป็นต่องำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม และท ำงำนร่วมกับคนภำยนอกแผนกได้

อย่ำงรำบรื่น 
๖.  สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 


