
  

 
 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีควำมประสงคจ์ะรับสมคัรพนักงำน จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 

-------------------------------  
 

1. ต ำแหน่งที่เปิดรับ    
    หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล จ านวน ๑ อัตรา 
     
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำทีร่ับผิดชอบ/ ลักษณะงำนทีป่ฏิบัติ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ 

(๒) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
      - เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานตน้สังกัดเดิม 
      - เป็นบุคคลล้มละลาย 
      - เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      - เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      - ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก เว้นแต่คดีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
    2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำที่รับผิดชอบ/ ลกัษณะงำนทีป่ฏิบัติ 
     (๑) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร 
     (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า  

(๓) วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง ๑1 ปีขึ้นไป 
               วุฒิปริญญาโท มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง 9 ปีขึ้นไป 
               วุฒิปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง 6 ปีขึ้นไป 

(๔) ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน การจัดท านโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและงบประมาณ
ของส านักงาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานสี่ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการบริหาร
งบประมาณประจ าปีของส านักงาน การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานและ
งบประมาณของส านักงาน ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค และน าเสนอรายงานการประเมินผลโครงการ 

(๕) ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน การบริหารงานโครงการส าหรับผู้ประกอบการทั่วไป  จัดท า
รายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ และกลั่นกรองการให้วงเงินสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ 
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ให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขออนุมัติโครงการ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ จัดท าแบบ
ประเมินผล รายงานสรุปผล และน าเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาผู้ประกอบการ การตรวจสอบ รวบรวม 
และติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องน าส่งตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้
งบประมาณของโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) หากมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
3. หลักฐำนกำรสมัคร 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมัคร) 
    (๒) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่
สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
    (๓) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
    (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัคร   
ไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นชาย จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน การฝึกงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จ านวน ๑ ฉบับ 
    (๖) ส าเนาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินทักษะความรู้ของผู้สมัคร (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองผ่านการ
อบรมด้านคอมพิวเตอร์ ใบรับรองผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ  
 
4. ระยะเวลำเริ่มกำรปฏิบัติงำน : ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
๕. วัน เวลำ กำรรับสมัคร และกำรสอบสัมภำษณ์ 
    ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( http://www.tedfund.mhesi.go.th/) แ ล ะ ส่ ง ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่                               
e-mail: napassawan.p@mhesi.go.th โดยให้ส่ งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน      
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน – ๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เอกสำรหลักฐำนฉบับจริงให้
น ำมำส่งในวันสอบสัมภำษณ์) 
    ๕.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการ
สมัครคัดเลือก ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี      
ถนนพระรามที ่๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่ำงวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน – ๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ ภำยใน
เวลำ ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
    ๕.๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ วันพุธที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) 
    ๕.๔ ก ำหนดวันและเวลำสอบสัมภำษณ์ จะประกำศพร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์                 
โดยสถานที่สัมภาษณ์ ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ อาคารพระจอมเกล้า 
ซอยโยธี ถนนพระรามที ่๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

/๕.๕ ประกาศผล ... 
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    ๕.๕ ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(http://www.tedfund.mhesi.go.th)  
    ๕.๖ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร 
ยกเลิกการรับสมัครและด าเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ 
    ๕.๗ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคล     
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
    ๕.๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔ 
e-mail: napassawan.p@mhesi.go.th 
 
 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 


