รายละเอียดการรับสมัคร
เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)
๑. ชื่อสานัก/สถาบัน ตาแหน่ง และอัตรา ที่เปิดรับสมัคร
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) นักบริหารแผนงานวิจัยอาวุโส
(Senior Research Program Specialist)
(๒) นักบริหารโครงการวิจัย
(Research Program Officer)
(๓) นักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา
(Education Policy Analyst)
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Tech and Data Science Specialist)
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
(๕) นักบริหำรแผนงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ
(Education Program Officers)
(๖) นักบริหำรแผนงำนนวัตกรรมและระดมทุน
(Innovation and Fundraising Officers)
(๗) นักบริหำรโครงกำรวิจัยพัฒนำกำลังคน
(Research Program Officer)
สานักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่
(๘) นักบริหำรแผนงำนอำวุโส
(Senior Program Officers)
สานักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
(๙) เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำร
(Program Officer)
สานักบริหารกลาง
(๑๐) เลขำนุกำร
(Secretary)
(๑๑) นักบริหำรงำนทั่วไป
(Administrative Officer)

๒

จำนวน ๒ อัตรำ
จำนวน ๑ อัตรำ
จำนวน ๑ อัตรำ
จำนวน ๑ อัตรำ

จำนวน ๒ อัตรำ
จำนวน ๒ อัตรำ
จำนวน ๑ อัตรำ

จำนวน ๒ อัตรำ

จำนวน ๑ อัตรำ

จำนวน ๑ อัตรำ
จำนวน ๑ อัตรำ

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป พนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
(๑) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๒) สำมำรถทำงำนให้แก่สำนักงำนได้เต็มเวลำ
(๓) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบกำรณ์ เ หมำะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
สำนักงำน
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๕) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
(๖) ไม่เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีร่ำงกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำงกำรเมื อ ง สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น
กรรมกำร หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
พรรคกำรเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวใน
ลักษณะเดียวกันกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัค รมีคุณ สมบัติไ ม่ตรงตามประกาศนี้ ถือว่า เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกตัดสิทธิ์ มิให้บรรจุเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
แม้ว่าจะผ่านการสรรหาหรือคัดเลือกแล้วก็ตาม
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ – ๑๑
มกรำคม 256๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://eef.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อควำมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์ม
กำรชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A 4 จำนวน ๑ แผ่น หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ในภำยหลัง

๓

ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำไปพิมพ์
แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบั นทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอก
ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) น ำแบบฟอร์ มกำรช ำระเงิน ข้ อ (๓) ไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์ เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย
ทุกสำขำทั่ วประเทศ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๔ ธั น วำคม ๒๕๖๑ – ๑๔ มกรำคม 256๒ ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง ไม่ เว้ น
วันหยุดรำชกำร ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำรและให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย ทั้งนี้ การ
สมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บำท ประกอบด้วย
(๑) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบคัดเลือก จำนวน ๓๐๐ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บำท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๓ ผู้สมั ครสอบที่ ชาระค่าธรรมเนี ยมสอบแล้ว จะได้รับ เลขประจำตั ว ผู้ ส มัค ร โดยกำหนด
เลขประจำตัวผู้สมัครตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมสอบ
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๔.2 ผู้ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ มีคุ ณ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงตำมคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะ
สำหรับตำแหน่งจำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
๔.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
๔.4 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำ เป็ นผู้ มีคุณสมบั ติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับตำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่
ตรง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
๕. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
5.1
๕.๒
5.๓
๕.๔

ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนโดยดำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ ๗0 ขึ้นไป
สอบสัมภำษณ์ รอบที่ 1 โดยดำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ ๗0 ขึ้นไป
สอบสัมภำษณ์ รอบที่ ๒ โดยดำเนินกำรวัดผลคะแนนแล้วต้องได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด
๔

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
กองทุ น เพื่ อ ควำมเสมอภำคทำงกำรศึ ก ษำ จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบข้ อ เขี ย นทำง
https:/eef.thaijobjob.com ในวั น ที่ ๑๗ มกรำคม 256๒ รำยละเอี ย ดก ำหนดกำรรั บ สมั ค รตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
๗. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก แต่หำกมีกำรคัดเลือกในตำแหน่งงำนเดียวกันอีกและได้ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นอันยกเลิก
ในกรณี ที่ ส ำนั ก งำนมี ต ำแหน่ ง ว่ ำ งในงำนลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล้ ำ ยคลึ ง กั น และมี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน และบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกยังไม่หมดอำยุ
กสศ. อำจจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนี้ในลำดับใดก็ได้ตำมควำมเหมำะสม
ในกรณีที่ กสศ. มีตำแหน่งว่ำงอื่นที่ไม่ใช่งำนลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันกับตำแหน่งที่ได้
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้ และบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกยังไม่หมดอำยุ กสศ.อำจจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กนี้ ใ นล ำดั บ ใดก็ ไ ด้ ตำมควำมเหมำะสม โดยจะจั ด ให้ มี ก ำรประเมิ นควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
๘. ข้อมูลเพิ่มเติม
8.๑ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนบริหำรงำนบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๙ ๑๘๑๑
8.๒ กำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก รำยละเอียดตำมผนวก โดยสำมำรถตรวจสอบ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มเติมทำงเว็บไซต์
8.๓ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำร วัน
เวลำ หรือสถำนที่ ตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตำมประกำศต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด
๙. กาหนดการรับสมัคร
กำรดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร
เปิดรับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
ปิดรับชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระยะเวลำ
๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ – ๑๑
มกรำคม 256๒
๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ – ๑๑
มกรำคม 256๒
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
๑๔ มกรำคม 256๒
๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒
๕

หมำยเหตุ
หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ
กสศ.และผู้ให้บริกำรระบบ
เว็บไซต์
https://eef.thaijobjob.com
Counter ธนำคำรกรุงไทย
เว็บไซต์
https://eef.thaijobjob.com

กำรดำเนินกำร
สอบข้อเขียน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์ รอบ ๑
สอบสัมภำษณ์ รอบ ๑
สอบสัมภำษณ์ รอบ ๒
ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก

ระยะเวลำ

หมำยเหตุ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
๒๒ – ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๒
กำรศึกษำ
เว็บไซต์
๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒
https://eef.thaijobjob.com
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
๔ – ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
กำรศึกษำ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
๑๑ – ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
กำรศึกษำ
เว็บไซต์
๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
https://eef.thaijobjob.com

๑๐. รายละเอียดตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
แต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติประจาตาแหน่ง และความรู้ ทักษะในงาน ดังนี้

๖

๑๐.๑ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารแผนงานวิจัยอาวุโส
จานวน ๒ อัตรา
(Senior Research Program Specialist)
ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเงินการคลัง (Innovative Financing)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์และสั งเครำะห์ ข้อมูล กำรวิจัย เพื่อกำหนดโจทย์และแนวทำงกำรวิจัยด้ำนนวัตกรรม
กำรเงินกำรคลังและกำรระดมทุนเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
2. บริหำรจัดกำรและติดตำมแผนงำนโครงกำรวิจัย ด้ำนนวัตกรรมกำรเงินกำรคลังและกำรระดมทุน
ของสถำบันวิจัยฯ
3. บริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่
สำธำรณะ
4. พัฒนำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจำกผลงำนวิจัย
5. พัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
6. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำโทขึ้ น ไปในสำขำ เศรษฐศำสตร์ กำรเงิ น สั ง คมศำสตร์ กำรศึ ก ษำ
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศำสตร์ สถิติ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกองทุนเพื่อ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี/ดีมำก (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)
4. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรแผนงำนโครงกำร และนโยบำยสำธำรณะด้ำนนวัตกรรมกำรเงินกำร
คลัง (Innovative Financing) และกำรระดมทุน
ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ควำมรู้เชิงระบบด้ำนกำรเงินกำรคลังของประเทศ
ควำมรู้ด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในนวัตกรรมทำงกำรเงินกำรคลังและกำรระดมทุน
ทักษะกำรทำงำนวิจัยและบริหำรโครงกำรวิจัย
ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๗

9. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจำเป็น

๘

๑๐.๒ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารโครงการวิจัย (Research Program Officer)
จานวน ๑ อัตรา
ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับครูและการสนับสนุนสถานศึกษาด้อยโอกาส
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดโจทย์และแนวทำงกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของ
สถำบันวิจัยฯ
2. ประสำนงำนหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำนเนินงำนของสถำบัน
3. บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวกับครูและสถำนศึกษำด้อยโอกำส ของสถำบันวิจัยฯ
4. วิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ
5. พัฒนำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจำกผลงำนวิจัย
6. พัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
7. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำโทขึ้ น ไปในสำขำ กำรศึ ก ษำ วิ จั ย และประเมิ น ผล เศรษฐศำสตร์
สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศำสตร์ สถิติ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี/ดีมำก (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)
ความรู้ ทักษะในงาน
1. ควำมรู้เชิงระบบด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
2. ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครูและสถำนศึกษำด้อยโอกำส
3. ทักษะกำรทำงำนวิจัยและบริหำรโครงกำรวิจัย
4. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
5. ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
6. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
7. มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
8. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจำเป็น

๙

๑๐.๓ ชื่อตาแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา (Education Policy Analyst) จานวน ๑ อัตรา
ความเชี่ยวชาญด้านความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (Equitable Education Policy)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์และสังเครำะห์ ข้อมูลวิชำกำรและข้อมูลสถิติเพื่อกำหนดโจทย์และแนวทำงกำรวิจัยเพื่อ
สนับสนุนกำรทำงำนของสถำบันวิจัยฯ
2. บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรวิจัยด้ำนต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยฯ
3. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลผลกำรวิจัยเพื่อ พัฒนำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำจำกผลงำนวิจัย
4. พัฒนำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ
5. พัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
6. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำโทขึ้ น ไปในสำขำ กำรศึ ก ษำ วิ จั ย และประเมิ น ผล เศรษฐศำสตร์
สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศำสตร์ สถิติ หรือสำขำที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี/ดีมำก (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)
4. หำกสำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอกหรือมีผลงำนด้ำนกำรกำรวิจัยและจัดทำนโยบำยสำธำรณะจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ความรู้ ทักษะในงาน
1. ควำมรู้เชิงระบบด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
2. ทักษะกำรทำงำนวิจัยและบริหำรโครงกำรวิจัย
3. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
4. ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
5. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
6. มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
7. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจำเป็น

๑๐

๑๐.๔ ชื่อตาแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Tech and Data Science Specialist)

จานวน ๑ อัตรา

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดกำร และพัฒนำองค์ควำมรู้จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อกำหนด
กรอบกำรสนับสนุนกำรวิจัยและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ กสศ.
2. บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กสศ.
3. พัฒนำองค์ควำมรู้จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่
สำธำรณะ
4. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไปในสำขำ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ข้อมูล วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3. ประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดกำร และพัฒนำองค์ควำมรู้จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big
Data) มำไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี
4. ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
และระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศมำไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี
5. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี/ดีมำก (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)
ความรู้ ทักษะในงาน
1. ทักษะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และพัฒนำองค์ควำมรู้จำกข้อมูลขนำดใหญ่
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชิงระบบด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย และ
ต้นแบบในระดับนำนำชำติ
3. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
4. ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
5. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
6. มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
7. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำกจำเป็น
๑๑

๑๐.๕ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารแผนงานนวัตกรรมการศึกษา
(Education Program Officers)

จานวน ๒ อัตรา

สังกัด: สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหำรแผนงำนและโครงกำร ตั้งแต่กำรพัฒนำ วิเครำะห์ วำงแผน บริหำรงบประมำณ ติดตำม
สนับสนุน วิเครำะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน
2. พัฒนำเครือข่ำยและเชื่อมประสำน นักวิชำกำร นักวิจัย ในกำรทำงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำให้เกิด
แผนงำนและโครงกำร รวมถึงศึกษำ ค้นคว้ำเรื่องต่ำงๆ เพื่อนำไปประกอบกำรดำเนินงำนของแผนงำนและ
โครงกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
3. จัดทำและเผยแพร่งำนวิชำกำรที่มีคุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ จัดทำและเผยแพร่งำนวิชำกำรที่มี
คุณภำพ
4. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำโทในสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำน
2. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนบริหำรโครงกำรและควำมสำมำรถภำษำอังกฤษจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ
ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
โครงกำร
3.
4.
5.
6.
จำเป็น

มีควำมสำมำรถและทักษะเชิงคิดวิเครำะห์ กำรประเมินภำพรวมและกำรจับประเด็นได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ควำมรับผิดชอบสูง และทำงำนเชิ งรุกผลักดันให้เกิดควำมสำเร็จตำมแผนงำน/
มีควำมมุ่งมั่นในควำมสำเร็จ และกระตือรือร้นในศึกษำและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ
มีทักษะในกำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับดีมำก
มีควำมสำมำรถทำงำนในกำรทำงำนด้วยตนเองและร่วมงำนกับผู้อื่นได้
สำมำรถทำงำนในสภำวะกดดันและเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

๑๒

๑๐.๖ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารแผนงานนวัตกรรมและระดมทุน จานวน ๒ อัตรา
(Innovation and Fundraising Officers)
สังกัด: สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหำรแผนงำนและโครงกำร ตั้งแต่กำรพัฒนำ วิเครำะห์ วำงแผน บริหำรงบประมำณ ติดตำม
สนับสนุน วิเครำะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน
2. ส่ งเสริ มควำมร่ ว มมื อกั บ ภำครั ฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสั ง คม และระดมทรั พยำกรพั ฒ นำ
นวั ตกรรมกำรเรี ย นรู้ เพื่ อสร้ ำ งควำมเสมอภำคทำงกำรศึ ก ษำ รวมถึ ง ศึ ก ษำ ค้ นคว้ ำเรื่ องต่ ำงๆ เพื่ อ น ำไป
ประกอบกำรดำเนินงำนของแผนงำนและโครงกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
3. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำในสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำน
2. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและระดมทรัพยำกรจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ความรู้ ทักษะในงาน
1. มีทักษะกำรเจรจำต่อรอง สื่อสำรและประสำนงำนทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กรได้ดี
2. มีควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ ควำมรั บผิ ดชอบสู ง และท ำงำนเชิ งรุ กผลั กดั นให้ เกิ ดควำมส ำเร็ จตำม
แผนงำน/โครงกำร
3. มีควำมมุ่งมั่นในควำมสำเร็จ และกระตือรือร้นในศึกษำและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ
4. มีควำมสำมำรถทำงำนในกำรทำงำนด้วยตนเองและร่วมงำนกับผู้อื่นได้
5. สำมำรถทำงำนในสภำวะกดดันและเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก
จำเป็น

๑๓

๑๐.๗ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารโครงการวิจัยพัฒนากาลังคน
(Research Program Officer)
สังกัด: สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กสศ. ดาเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการผลิตและการพัฒนากาลังคน โดยการวิจัยจะเป็นการวิเคราะห์
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับพื้นทีแ่ ละระดับชาติ
1. ศึกษำวิจัยประเด็นกำรผลิตและกำรพัฒนำกำลังคนต่ำงๆที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบำยเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. บริหำรแผนงำน/โครงกำรวิจัย ตั้งแต่กำรพัฒนำ วิเครำะห์ วำงแผน บริหำรงบประมำณ ติดตำม
สนับสนุนแผนงำน/โครงกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
3. พัฒนำเครือข่ำยและเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิชำกำรและสถำบันวิจัยต่ำงๆ
4. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. ส ำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำตรี ขึ้นไป ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรวิ เครำะห์ เชิงปริมำณ ที่สำมำรถมำ
ประยุกต์ได้ เช่น วิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ สถิติ หรือ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
2. หำกมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยพิจำรณำเป็นพิเศษ
3. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี/ดีมำก (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)
ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะและควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดที่เป็นระบบและเขียนรำยงำนวิชำกำร
มีควำมมุ่งมั่นในควำมสำเร็จและคุณภำพ
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ดี
สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้หำก

จำเป็น

๑๔

๑๐.๘ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารแผนงานอาวุโส
จานวน ๒ อัตรา
(Senior Program Officers)
สังกัด: สานักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พัฒนำและบริหำรแผนงำนและโครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้เชิงพื้นที่
อำทิ กำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัดเพื่อให้จังหวัด/พื้นที่ร่วมกันจัดกำรเรียนรู้ได้เอง
ในระยะยำว
2. พัฒนำและบริหำรแผนงำนและโครงกำรเพื่อสนับสนุนให้ จังหวัด/พื้นที่สำมำรถพัฒนำระบบข้อมูล
กำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ กลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ แรงงำนรุ่นใหม่
(นอกระบบกำรศึกษำ) เพื่อให้เกิดกำรติดตำม ช่วยเหลือ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. บริหำรจัดกำร ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของแผนงำนและโครงกำรในภำพรวม
4. บริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้จำกแผนกำรดำเนินงำนเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และ
เผยแพร่สู่สำธำรณะ
5. พัฒนำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจำกผลกำรดำเนินงำน
6. พัฒนำภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อมุ่งให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด หรือระดับชำติ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
7. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน 4๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไปในสำขำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
3. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรแผนงำนโครงกำร โดยเฉพำะแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
4. มีประสบกำรณ์ในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม ทั้ง
ในระดับพื้นที่ ระดับชำติ
ความรู้ ทักษะในงาน
1. ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
2. ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
3. มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
4. มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
5. ทักษะกำรบริหำรควำมขัดแย้ง สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถ
เดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้
๑๕

๑๐.๙ ชื่อตาแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Program Officer)
สังกัด: สานักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
สำธำรณะ
5.
ดำเนินงำน
6.
7.

บริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรต่ำงๆ ของสำนักให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนัก
ลงพื้นที่ติดตำมสนับสนุนกำรทำงำนของภำคีเครือข่ำย
วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรดำเนินงำนเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รณรงค์ และเผยแพร่สู่
สนับสนุนกำรจัดทำข้อเสนอนโยบำยสำธำรณะด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจำกผลกำร
พัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนในทุกระดับ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน ๓๐ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำที่เกี่ยวข้อง
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษในระดับดี
หำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรงำนโครงกำรจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ

ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทักษะบริหำรโครงกำร
ทักษะกำรสื่อสำร มนุษย์สัมพันธ์และกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทักษะกำรนำเสนอในที่สำธำรณะ
มีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
สำมำรถทำงำนในภำวะกดดันและเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้

๑๖

๑๐.๑๐ ชื่อตาแหน่ง: เลขานุการ
(Secretary)
สังกัด: สานักบริหารกลาง

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ช่วยเหลือและให้กำรสนับสนุนกำรทำงำนของผู้บริหำร
2. ดู แ ลตำรำงนั ด หมำยของผู้ บ ริ ห ำร : ก ำหนดตำรำงนั ด หมำย ประสำนงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำม
เหมำะสม ของกำรนัดหมำยและดำเนินกำรตำมตำรำงงำน
3. กลั่ นกรองเอกสำรของผู้ บริ ห ำร : ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้ว นเบื้องต้นของเอกสำรที่
นำเสนอ หรือ อำจสรุปวัตถุประสงค์สั้น ๆ เพื่อให้งำนด้ำนเอกสำร เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
4. สนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห ำรเพื่ อ ให้ ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรกองทุ น เพื่ อ ควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารสาคัญของสานักงานฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเอกสารและสะดวกต่อการ
อ้างอิงในอนาคต
6. ปฏิบัติงำน สนับสนุนและเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. งำนอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำที่เกี่ยวข้อง
3. มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรเป็นอย่ำงดี
ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีควำมรู้ภำษำอังกฤษระดับดี
มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี
มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้ในกรณี

จำเป็น

๑๗

๑๐.๑๑ ชื่อตาแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป
(Administrative Officer)
สังกัด: สานักบริหารกลาง

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหำรระบบงำนและประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดทำสัญญำดำเนินงำนของสำนักงำนเพื่อ
สนับสนุนงบประมำณไปสู่หน่วยปฏิบัติที่เป็นทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน หรือประชำสังคม ให้มีควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบปฏิบัติและทันตำมเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ตรวจสอบควำมถูก ต้ องของเอกสำรสั ญ ญำและเอกสำรกำรเบิ ก จ่ำ ยเงิน งวดหรื อเอกสำรปิ ด
โครงกำรรวมถึงให้คำแนะนำ/ปรึกษำกับผู้เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
3. สนับสนุนกำรจัดทำเอกสำรเบิกจ่ำยเงินงวดระหว่ำงสำนักงำนกับผู้รับทุนให้เป็นไปตำมสัญญำ
ดำเนินงำน
4. จัดทำข้อมูลสรุปสถำนะกำรจัดทำสัญญำดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนกำรติดตำมหรือตรวจสอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการจัดเก็บเอกสารสาคัญของสานักงานฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเอกสารและสะดวก
ต่อการอ้างอิงในอนาคต
6. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
1. สัญชำติไทยอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป ด้ำนกฎหมำย กำรเงินบัญชี หรือในสำขำที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำสัญญำหรือกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ความรู้ ทักษะในงาน
1.
2.
3.
4.

มีพื้นฐำนในด้ำนกฎหมำย กำรเงินบัญชี
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นระบบ
มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
สำมำรถทำงำนในภำวะกดดัน และเวลำที่มีจำกัดได้ดี และสำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้ในกรณี

จำเป็น

๑๘

