สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.)
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงคจะรับสมัครลูกจางชั่วคราว
โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภมู ิภาค)
จํานวน 5 อัตรา
ตําแหนงที่รับสมัคร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จํานวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร การบริหารจัดการการ
ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภายใตการกับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ประสานงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูล และประมวลผลเบื้องตน เพื่อประกอบการจัด ทํา
แผน หรือการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร ภายใตภารกิจของ สอว.
(2) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร
(3) รวบรวม วิ เ คราะห และบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล โครงสร า งพื้ น ฐานภาครั ฐ ด า น
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(4) ประสานงานเครือขายความรวมมือในการสนับสนุนการดําเนิน งานโครงการสงเสริ มกิ จ การ
อุทยานวิทยาศาสตร
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
ร ว มวางแผนการทํ างานที่ รั บ ผิดชอบ รว มดําเนิน การงานวางแผนการทํางานของหนว ยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํ างานร ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกส ว นงาน เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) รวบรวมข อมู ล เผยแพร และถายทอดองค ความรู ที่เกี่ย วของกับ อุทยานวิทยาศาสตร และ
ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานสงเสริมกิจการอุ ทยาน
วิทยาศาสตร
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- เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร และการบริหารรัฐกิจ
- อายุไมเกิน 35 ป
- เปนผูมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนงานดานการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน การนําเสนองาน (Presentations) และการประสานงานทางดานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- เปนผูมีความสามารถในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
- เปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการขอมูล และการสื่อสาร
ทางดานวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี
- เปนผูมีความรูและทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
- สามารถไปปฏิบัติงานตางจังหวัดเปนครั้งคราวได
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน ๑ รูป (สําหรับติดใบสมัคร)
2. สําเนาปริญญาบัตร (ตรี,โท) และสําเนาแสดงผลการศึกษา จํานวนอยางละ ๑ ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
5. สําเนาหลักฐานการเกณฑทหารและหรือไดรับยกเวน กรณีเปนผูสมัครเพศชาย จํานวน ๑ ฉบับ
6. สําเนาหลักฐานอื่น (ถามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะรับสมัครคัดเลือก ตองขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานเลขานุ การ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกลา ชั้น 7 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดย
ไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแตวันที่ 8 -14 กันยายน 2562 ภายในวันและเวลาราชการ
เกณฑการประเมิน
ผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสม ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุม สอว. ชั้น 7 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยการประเมินจะแบงเปน 2 สวน คือ
1. ประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน คิดเปน รอยละ 40
2. ประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสอบสัมภาษณ คิดเปน รอยละ 60
จะนํ า คะแนนทั้ ง 2 ส ว นมารวมกัน แลว เรีย งลําดับ คะแนนจากผูที่ไดคะแนนมากไปนอย หากมี
คะแนนเทากัน จะถือวาผูที่ไดรับคะแนนในการสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับดีกวา ทั้งนี้ การตัดสิน
ของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด
หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0๒ ๓๓๓ ๓๙๔๒ ในวันและเวลาราชการ

