
  

 
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มีความประสงค์จะรับสมคัรพนักงาน จำนวน ๑ อัตรา 

 

-------------------------------  
1. ตำแหน่งที่เปิดรับ    
     ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ อัตรา 
     

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ หน้าที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ 

(๒) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
      - เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
      - เป็นบุคคลล้มละลาย 
      - เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      - เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
      - ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ หน้าที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน  ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือนขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม 
สถานะพนักงาน พนักงานทุนหมุนเวียน สัญญาจ้าง ๔ ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร 

๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
เทียบเท่า  
๓. วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ ๑๗ ปีขึ้นไป  
    วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป 
    วุฒิปริญญาเอก มีประสบการณ์ ๑๐ ปีขึ้นไป 
๔. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเงิน การบริหารโครงการ   
การบริหารสัญญาสนับสนุนทุนภาครัฐ การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
/หน้าที่รับผิดชอบ ... 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน้าที่รับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. กำกับดูแลและปฏิบัติงาน  
    ๑.๑ งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานโครงการ ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลผลการ
ดำเนินงานโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค ให้คำปรึกษา
ด้านวิชาการและธุรกิจแก่ผ ู ้ประกอบการ และนำเสนอรายงานการ
ประเมินผลโครงการ  
    ๑.๒ งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานและงบประมาณของสำนักงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน
สี่ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการบริหารงบประมาณประจำปีของ
สำนักงาน ว ิเคราะห์ สรุปข้อมูลผลการดำเน ินงานโครงการ  พร้อม
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค และนำเสนอรายงานการประเมินผล 
    ๑.๓ งานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน 
รายละเอียดของเอกสาร รายการเอกสารที่ต้องเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิก
จ่ายเงิน เงื่อนไขการส่งมอบงาน และการตรวจรับ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามรายละเอียดการขอเบิกจ่ายเงินตามข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการเบิกจ่าย 
๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. หลักฐานการสมัคร 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร) 
    (๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
    (๓) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
    (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัคร   
ไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นชาย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน การฝึกงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จำนวน ๑ ฉบับ 
    (๖) สำเนาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินทักษะความรู้ของผู้สมัคร (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองผ่านการ
อบรมด้านคอมพิวเตอร์ ใบรับรองผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ  
 
4. ระยะเวลาเริ่มการปฏิบัติงาน :   ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  
 
๕. วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ 
    ๕.1 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุน
พัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัคร 
ได้ที่ e-mail: sasinun.w@mhesi.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน ๒๕๖5 ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  
(เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

/๕.๒ ประกาศรายชื่อ ... 
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    ๕.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 20 กันยายน ๒๕๖5 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) 
    ๕.3 กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  
โดยสถานที ่ส ัมภาษณ์ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ อาคารพระจอมเกล้า 
ซอยโยธี ถนนพระรามที ่๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
    ๕.4 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(http://www.tedfund.mhesi.go.th)  
    ๕.5 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร 
ยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ 
    ๕.6 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคล     
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
    ๕.7 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศรับสมัครและประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล 

5.8 ผู้สมัครยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งเอกสารสมัครงาน เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกเข้าทำงานกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    ๕.9 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวศศินันท์ วงษ์อนันต์ โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔ 
โทรศัพทม์ือถือ 089 132 4569 e-mail: sasinun.w@mhesi.go.th 
 
 
 
 

           
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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