
 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3) 
มีควำมประสงค์จะรับสมัครลูกจ้ำงช่ัวครำว  จ ำนวน  1 อัตรำ  

 
1. ต ำแหน่งที่เปดิรับ : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วุฒิปรญิญำโท  จ ำนวน 1 อัตรำ 
 

2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ/ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ :  
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวบรวมและจัดท ารายงานข้อมูลต่างๆ 
 2.2 ประสานงานการจัดประชุมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 
 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของหน่วยงานในสังกัด วท. 
 2.4 ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย วท. 
 2.5 ประสานงานร่วมกับผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานในจังหวัดในพื้นที่    
       รับผิดชอบ 14 จังหวัด 
 2.6 ติดตาม/สรุป/จัดท ารายงาน 
 2.7 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร :  
 3.1 การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่
       เก่ียวข้อง 
 3.2 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
 3.3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงาน พื้นที่  
       ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นคร้ังคราวได้ 
 3.4 มีความสามารถด้านการน าเสนอและการเป็นพิธีกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3.5 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆใน
       ระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3.6 หากเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ภาคใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

4. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : 1 ธันวำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 
 

5. หลักฐำนกำรสมัคร :  
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมัคร) 
 5.2 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาแสดงผลการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 5.5 ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จ านวน 1 ฉบับ 
 5.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน การฝึกงาน เป็นต้น 
 

6. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร และสอบสัมภำษณ์ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกกรุณำส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าภูมิภาค ภาคใต้  (ศวภ.3) ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ภายในวันและเวลาราชการ และ     
นัดสัมภำษณ์วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)  
 

 สอบถามรายละเอียดและขอรับแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ นางสาววิจิตรา เฉิดฉิ้ม โทร 08 8834 
8363 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wijitra.c@mhesi.go.th ในวันและเวลาราชการ 



                                                                                                                                  

                                                                          
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3) 
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
 

ต ำแหน่ง……………………..………………………........................... 

ประวัติส่วนตัว 
 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... 

สัญชาติ.....................เชื้อชาติ...................ศาสนา........................   สถานภาพ  ..................................... 

2. เกิดวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ....................อายุ..... ...............ป.ี....................เดือน 

3. ภูมิล าเนาที่เกิด ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด................... ... 

4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต..................................... 

จังหวัด.....................................วันที่ออกบัตร...........................วันที่หมดอายุ......................................... 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....................ซอย......................................ถนน............................... .......................... 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด..................... .................. 

เบอร์โทรศัพท์...............................................    โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 

อีเมล์....................................................................................................................................................... 

 

         -2-/6. ประวัติการ... 

 

เลขที่............. 

ติดรูปถ่ายขนาด  

1 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน 
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6. ประวัติกำรศึกษำ 

ปี พ.ศ. 
ชื่อสถำนศึกษำ สำขำวิชำเอก ชื่อวุฒิท่ีได้รับ 

จำก ถึง 
     
     
     
     

7. ประวัติกำรท ำงำน 

ปี พ.ศ. 
ชื่อหน่วยงำน ต ำแหน่งงำน เงินเดือน 

สำเหตุที่ออกจำก

งำน จำก ถึง 

      

      

      

8. คุณวุฒิความรู้ความสามารถพิเศษ ............................................................................................... ................... 
...................................................................................................................................................... .................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 

9. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง …………………………………………………………………………………..…....... 

เพ่ือปฏิบัติงาน (ระบุชื่อโครงการที่สมัคร).................................................................................... .................. 
....................................................................................................... ............................................................... 
 
 
 
          ลายมือชื่อ......................................................(ผู้สมัคร) 

            (......................................................) 

       วันที่............เดือน.......................ปี...................(ท่ียื่นใบสมัคร)  
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