
สํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)  

(โครงการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน)  
มีความประสงค์จะรบัสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดําเนนิงาน 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒปิรญิญาโท จํานวน 1 อัตรา 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน : สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
คุณสมบัติ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา) 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๔) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, 

PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail และ  
สื่อ Social ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

(๕) มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสํานึกในการให้บริการ และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(๖) สามารถทํางานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
(๗) เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการ

ได้อย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ 
(๘) มีประสบการณ์ในการทํางาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทําเอกสาร

ราชการ การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการทํางานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ปี 

 
หน้าที่รับผดิชอบ 

(1)  วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  ประสานงานเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
(3) จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลภายใต้โครงการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(4)  ติดตามการดําเนินงาน  
(5)  จัดทํารายงาน 

 (6)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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ระยะเวลาการจ้าง : 2 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
 
อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท/เดือน 

 
หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป (สําหรับติดใบสมัคร) 
2. สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ชุด  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน การฝึกงาน เป็นต้น 
 

วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร และสัมภาษณ ์  

1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 16 ธันวาม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ สํานักส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

2. กําหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 ธันวามคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สํานัก
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (www.mhesi.go.th) 
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ โทร 0 2333 3917 หรือ 0 2333 3951 
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ใบสมคัรงาน 
 

สํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
 

(โปรดกรอกใบสมคัรดว้ยตวับรรจง)      
 
 

1. ตาํแหน่งท่ีสมคัร...........................................................................เงินเดือนท่ีคาดหวงั................................บาท 

2. ช่ือ – สกลุ (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................................... 
ช่ือเล่น..................................... 

3. อาย.ุ......................ปี  เกิดวนัท่ี...........................................เดือน..........................................พ.ศ......................... 

4. จงัหวดัท่ีเกิด................................................สญัชาติ..............................................ศาสนา................................... 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนัหรือสถานท่ีติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว 
บา้นเลขท่ี.................................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................. 
ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั........................................ 
รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์................................................E-mail.................................................. 

6. สถานภาพ       (  )  โสด    (  )  สมรส  (  )  หมา้ย  (   )   หยา่ 

7. บิดา/มารดา/สามี หรือภรรยา 
7.1 บิดาช่ือ................................................................... อาชีพ...................................................................... 
7.2 มารดาช่ือ................................................................อาชีพ...................................................................... 
7.3 สามีหรือภรรยา.......................................................อาชีพ...................................................................... 

8. ประวติัการศึกษา 
ช่ือประกาศนียบตัรหรือ               สาขา/วิชาเอก                    สถานศึกษา                           ปีท่ีสาํเร็จ                                           
ปริญญาบตัรท่ีไดรั้บ 
......................................       ..………………….…...       ……………………….…   ……………………… 
......................................       ..………………….…...       ……………………….…   ……………………… 
......................................       ..………………….…...       ……………………….…   ……………………… 
......................................       ..………………….…...       ……………………….…   ……………………… 
 

 
ติดรูป 

3 x 4  ซม. 
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9. ประวติัการฝึกอบรม/ดูงาน/กิจกรรมต่างๆ 
อนัดบั                 เร่ือง                                      สถานท่ี                             ระยะเวลา พ.ศ. 
..........     ..........................................      ......................................       ..................................     …..................... 
..........     ..........................................      ......................................       ..................................     …..................... 
..........     ..........................................      ......................................       ..................................     …..................... 

10. ความรู้ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

11.  ประวติัการทาํงานจากอดีตถึงปัจจุบนั 
             ตาํแหน่ง    สถานท่ี         อตัราเงินเดือน  ระยะเวลา 
     .................................       .......................................           .....................................          .......................... 
     .................................       .......................................           .....................................          .......................... 
     .................................       .......................................           .....................................          .......................... 
     .................................       .......................................           .....................................          .......................... 

12.  ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจยั/งานวิชาการ/ฯลฯ) 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

13. บุคคลอา้งอิงท่ีติดต่อไดส้ะดวกในกรณีฉุกเฉิน 
 ช่ือ-สกลุ.........................................................เก่ียวขอ้งเป็น...............................เบอร์โทร.................................. 

ช่ือ-สกลุ.........................................................เก่ียวขอ้งเป็น...............................เบอร์โทร.................................. 
 

14.  หากไดรั้บเลือกเขา้ทาํงานท่านสามารถมาเร่ิมปฏิบติังานได ้ วนัท่ี...................................................................... 

                                 ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีขา้พเจา้แจง้ในใบสมคัรขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

         
 

(ลงช่ือ)...................................................ผูส้มคัร 
                  (....................................................)  
         วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ................. 


