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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เรื่อง 

การสรรหาบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

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

 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(Foundation for Industrial Development ) เปนนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และเปนองคกรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

ดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

3. เพ่ือดําเนินการตางๆ ในการสงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

4. เพ่ือดําเนินการใหคําปรึกษาและเปนท่ีปรึกษา  แนะนํา ฝกอบรม วิจัยและพัฒนาวิเคราะห  ทดสอบ 

ตรวจสอบ  รับรอง  และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับและตอเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมท้ัง

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

5. เพ่ือดําเนินการ หรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน 

6. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 

            เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันท่ีเปนอิสระเฉพะทางตางๆ ตามท่ีกระทรวง 

อุตสาหกรรมเสนอจํานวน 8 สถาบัน ไดกําหนดใหมีองคกรท่ีเปนมูลนิธิมารองรับดําเนินงาน  ดังนั้นสถาบันตางๆ 

จึงเขาอยูภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ไดแก  

1. สถาบันไทย-เยอรมัน  

2. สถาบันอาหาร  

3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

4. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

5. สถาบันยานยนต 

6. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

7. สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  

8. สถาบันพลาสติก 

 

ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหสถาบันตางๆ ภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปนสถาบันท่ีเปน 

กลไกรองรับการทํางานของรัฐ  

ในดานการบริหารจัดการ คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ไดจัดตั้ง “สํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ”ข้ึนมา โดยมีสถานะเทียบเทากับสถาบันตางๆ เปนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของ
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คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและเปนแกนประสานสนับสนุนและเชื่อมโยงนโยบายการดําเนินงาน

ระหวางคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกับสถาบันตางๆ  ซ่ึงตองปฏิบัติงานภายใตขอบังคับและระเบียบ

ตางๆ ท่ีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกําหนด โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันตางๆ รวมท้ังแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารมูลนิธิ 

อีกท้ังการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน หรือ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ ก็ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 อยางไรก็ดี   ในอดีตท่ีผานมา สถาบันตางๆ เกิดข้ึนไมพรอมกัน ตางกรรม ตางวาระ และสถานท่ีทํางานก็

อยูตางสถานท่ีกัน  คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จึงมอบอํานาจในการปฏิบัติงานประจําใหกับประธาน

กรรมการสถาบัน และประธานกรรมการบริหาร เพ่ือความคลองตัวในการทํางาน  เชน งานดาน บุคลากร การเงิน 

การบัญชี การประมูลงาน งานจัดซ้ือจัดจาง การลงทุน งานนิติกรรม การโฆษณาประชาสัมพันธ  การจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน   แตดวยแนวโนมสถานการณในยุคปจจุบันและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี และภัยพิบัติตางๆ คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิจึง

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการท่ีจะปรับปรุง โครงสรางการทํางานของสถาบันตางๆ และสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิใหเกิดการบูรณาการการทํางานและมุงสูการทํางานเชิงยุทธศาสตรมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงภารกิจนี้ ได

กําหนดให “สํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” โดยผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปนแกนกลางใน

การประสานงานกับสถาบันตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปสูรูปธรรมอยางเปนข้ันเปนตอน และเนื่องจากขณะนี้ ตําแหนง 

“ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” ไดวางลง คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิจึงมอบหมายให 

“คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” ดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก “ผูอํานวยการ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” มาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนงานบริหารสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและการ

ปรับโครงสรางการทํางานของสถาบันตางๆ และสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิใหเกิดการบูรณาการและมุง

ไปสูการทํางานเชิงยุทธศาสตรใหมๆ  

1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 “ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” เปนผูบริหารสูงสุดและรับผิดชอบบริหารงาน สํานักงาน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตามวิสัยทัศนและพันธกิจ  ในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตาม

นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เปนผูนําเชิงยุทธศาสตรขององคกรท่ีพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และพัฒนาองคกรใหกาวหนาและยั่งยืน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.1 ทําหนาท่ีดําเนินงาน หรือกลั่นกรองงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิแตงตั้ง 
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1.2 ดําเนินการ หรือประสานงาน ติดตามงานเพ่ือขับเคลื่อนการปรับโครงสรางการทํางานเชิงบูรณาการ

ของสถาบันตางๆและสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รวมท้ังสรางสรรคพัฒนาโครงการ ใหมๆ เชิงยุทธศาสตร

ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันตาง ๆ และสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิใหเกิดผลเชิงรูปธรรม 

 1.3 กําหนดภารกิจ วัตถประสงค เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ และดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.4 ดูแล ติดตามการดําเนินงานและกํากับการทํางานดานงานบริหารท่ัวไปของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ 

 1.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และรวมท้ังติดตาม ผลการ

ปฏิบัติงานของสถาบันตางๆ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 1.6 ดูแลงานตรวจสอบภายในของสถาบันตางๆ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 1.7ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ 

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

          2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) อายุไมนอยกวา 40ป และไมเกิน 63 ป นับถึงวันเปดรับสมัครคัดเลือก 

 (3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

 (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  หรือ พนโทษ หรือ พนระยะเวลาการรอการ

ลงโทษ หรือ รอการกําหนดแลวแตกรณีเกินหาป  

            (6) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(7) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(8) สามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดเต็มเวลา 

(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

(10) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 

(11) มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 15 ป และประสบการณในตําแหนงบริหารไมนอย 

กวา 3 ป 
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- ในกรณีท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารภาคเอกชน จะตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง

ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น หรือเทียบเทาข้ึนไป 

- ในกรณีท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการ/อาจารยมหาวิทยาลัย จะตองดํารงตําแหนง  

บริหารระดับตนหรือผูอํานวยการสํานัก หรือรองคณบดี หรือเทียบเทาข้ึนไป 

- ในกรณีเปนหรือเคยเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ จะตองดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทาข้ึนไป 

                  (12) เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจกรรมสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

        2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

      (1)  มีบุคลิกภาพ ภาวะการเปนผูนํา มีความรอบรู ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการ

ตัดสินใจ สั่งการ และบริหารตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

 (2)  มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสรางสรรค และ

การคิดวิเคราะห 

 (3)  มีความสามารถในการใชสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน  

 (4)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดตอประสานงานไดดี ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 (5) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี 

 

3. เง่ือนไขในการจางและคาตอบแทน 

 3.1 การจางตามสัญญาการปฏิบัติงานของผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มีระยะเวลาการทดลอง

ปฏิบัติงาน 180 วัน นับตั้งแตวันทําสัญญา 

 3.2 ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป แตหากระหวางดํารง

ตําแหนงอายุครบ 65 ปบริบูรณ ก็ใหพนตําแหนงทันที ท้ังนี้เม่ือปฏิบัติงานไดครบ 2 ป จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานวาสมควรจะดํารงตําแหนงตอไปหรือไมในอีก 2 ป ท่ีเหลือ  

 3.3 เม่ือดํารงตําแหนงครบ 4 ป  ในวาระแรก อาจไดรับการแตงตั้งไดอีกแตไมเกิน 2 วาระติดกัน 

 3.4 ระหวางการดํารงตําแหนงจะมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 3.5 ขณะปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะประกอบวิชาชีพเสริม หรือรับจางทํางาน

อ่ืนท้ังในและนอกเวลาทําการมิได 

 3.6 อัตราคาตอบแทนและผลประโยชนข้ึนอยูกับคุณสมบัติและประสบการณของผูสมัคร และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ  และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
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  อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธ ิ

  เปนองคกรหรือสถานสาธารณกุศล  ลําดับท่ี 333   ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

                 เลขที่ 75/6 ชั้น4  อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2354 -1587 0 2202-3686 โทรสาร 0 2354 -1580 

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

  

4 . เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  

4.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี www.fid.or.th  

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (รูปถายปจจุบันไมเกิน6 เดือน)  

4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4.6 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน หรือ สําเนารับรองการดํารงตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด  

4.7 เอกสารแสดงแผนผังโครงสรางองคกรท่ีแสดงใหเห็นวาผูสมัครมีตําแหนงผูบริหารระดับในขององคกร

ตามขอ 2.1(11) 

4.8 ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง  

4.9 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาใบสําคัญสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล เปนตน  

4.10 เอกสารแสดงผลงาน โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณและความสําเร็จท่ี

ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน  

4.11 งบการเงิน หรืองบประมาณท่ีแสดงใหเห็นถึงรายไดหรือ รายรับยอนหลัง 2 ป  ตามปบัญชีของ

องคกรท่ีผูสมัครอางวาเปนผูบริหารตามขอ  2.1(11) 

4.12 ใบรับรองแพทย ท่ีออกใหในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครโดยรับรองวาเปน ผูท่ีมี

สุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรครายแรงอันไดแก โรคเรื้อนระยะติดตอ วัณโรค โรคเทาชางในระยะปรากฎอาการ 

โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

          4.13 เอกสารแสดงวิสัยทัศน และแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปน

ภาษาไทย เพ่ือแสดงวา ตนมีวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา(ไมเกิน 4 หนากระดาษ A4) 

 

5. การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะพิจารณาคุณสมบัติและความ

เหมาะสมกับตําแหนงจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหา

ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกําหนด และกลั่นกรองผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครและได

คะแนนผานเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเขารับการสัมภาษณตามวัน เวลา

และสถานท่ี ซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ผูท่ีไมเขารับสัมภาษณตามกําหนดดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์  
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ใบสมัคร 

เขารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ

 

อัตราเงินเดือนท่ีตองการ………………………………………………… บาท 

วันท่ีพรอมเริ่มทํางาน………………………………………………………  

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสมัคร 

• ประวัติสวนตัว 

1. ชื่อและชื่อสกุล(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………….……... 

   ชื่อและชื่อสกุล(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………….…………... 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน   

2.  เพศ    ชาย  หญิง 

3. เชื้อชาติ……………………………………….. สัญชาติ……………………………….. ศาสนา…………………………………….. 

4. วัน เดือน ปเกิด..........................อายุปจจุบนั..............ป   สถานท่ีเกิด…………………………………………………… 

5. ปจจุบันทํางานตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………… 

   สถานท่ีทํางานปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………… 

   โทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. สถานภาพครอบครัว  

  โสด    สมรส   อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

 ชือ่คูสมรส .............................................. สกุล ................................ อาชีพ ..................................... 

 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

   ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร  จํานวน .......... คน (ชาย ....... คน /หญิง ...... คน) 

            6.1 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.2 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.3 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.4 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

  ท่ีอยูและสถานท่ีติดตอ 

7.  สถานท่ีติดตอ 

        7.1ท่ีอยูตามบัตรประจําตัวประชาชน : 

 บานเลขท่ี …............................. ซอย/ตรอก ….................................. ถนน …....................................... 

 แขวง/ตําบล ….............................. เขต/อําเภอ ….................................. จังหวัด ….............................. 

 รหัสไปรษณีย …...........................  โทรศัพท …....................... e-mail …………………………………………. 

โทรศัพท (มือถือ)…..................................................................................................................................   

ติดรูปถาย 

ขนาด 2น้ิว x 2 น้ิว 

 (ใชรูปถายจริง 

หามใชรูป Scan) 
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       7.2 ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได : 

 บานเลขท่ี …............................. ซอย/ตรอก ….................................. ถนน …....................................... 

 แขวง/ตําบล ….............................. เขต/อําเภอ ….................................. จังหวัด ….............................. 

 รหัสไปรษณีย …...........................  โทรศัพท …....................... e-mail …………………………………………. 

โทรศัพท (มือถือ)…..................................................................................................................................   

 

สวนที่ 2 ประวัติการศึกษา/ประวัติการทํางาน   

 8. ประวัติการศึกษา 

 วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ช่ือปริญญา 

สาขา สถาบัน วัน เดือน ปท่ีสําเร็จ 
ช่ือเต็ม ช่ือยอ 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ 

อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

     

 

 9. ประวัติการทํางาน * 

ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา หนาท่ีความรับผิดชอบโดยยอ 

    

    

    

    

    

    

    

    

*  แนบหนงัสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

 10. การฝกอบรมดูงานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ* 
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หลักสูตร/สถานท่ีดูงาน ระยะเวลา หนวยงาน/สถาบัน 

   

   

   

   

   

   

   

*  แนบหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

 

      11.  การเปนผูนํา มีความรอบรู ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และ

บริหารตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย  (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 12.  มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสรางสรรค 

และการคิดวิเคราะห  (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 13.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดตอประสานงานไดดี ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 14. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี (อธิบายประสบการณท่ี

ผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

15. ความรูความสามารถพิเศษอ่ืน (ถามี)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  16. ความสามารถทางดานภาษา  โปรดระบุ – ดีมาก/ดี/พอใช 

 

 

 

 

 

  

 สวนที่ 3 

17. วิสัยทัศนและแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เปนภาษาไทย ถึงวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทาง

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา     

(ไมเกิน 4 หนากระดาษ A4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………(แนบทายใบสมัคร)……………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 สวนที่ 4 

18. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  

 18.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี www.fid.or.th  

 18.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (รูปถายปจจุบันไมเกิน 6 เดือน)  

 18.3 สําเนาวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

ภาษา ฟง พูด อาน เขียน 

1.     

2.     

3.     
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 18.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 18.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 18.6 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน หรือ สําเนารับรองการดํารงตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด  

 18.7 เอกสารแสดงแผนผังโครงสรางองคกรท่ีแสดงใหเห็นวาผูสมัครมีตําแหนงผูบริหารระดับในของ

องคกร 

 18.8 ใบรับรองคุณสมบตัิตนเอง 

 18.9 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาใบสําคัญสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล เปนตน  

 18.10 เอกสารแสดงผลงาน โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณและความสําเร็จท่ี

ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน  

 18.11 งบการเงิน หรืองบประมาณท่ีแสดงใหเห็นถึงรายไดหรือ รายรับยอนหลัง 2 ป  ตามปบัญชีของ

องคกรท่ีผูสมัครอางวาเปนผูบริหาร    

 18.12 ใบรับรองแพทย ท่ีออกใหในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครโดยรับรองวาเปน 

ผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรครายแรงอันไดแก โรคเรื้อนระยะติดตอ วัณโรค โรคเทาชางในระยะ

ปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 18.13 เอกสารแสดงวิสัยทัศน และแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เปนภาษาไทย เพ่ือแสดงวา ตนมีวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา(ไมเกิน 4 หนากระดาษ 

A4) 

สวนท่ี 5  บุคคลอางอิง(ท่ีไมใชญาติ อยางนอย 1 ทาน) 

ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ/โทรศัพท อาชีพ 

   

   

         19. ทานทราบขาวการรับสมัคร จาก     …………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 6 

   21. การรับรองและความยินยอมของผูสมัคร  

 21.1 ขาพเจารับรองวา ขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครท้ังหมด ครบถวนและถูกตองทุก

ประการ 
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 21.2 ขาพเจายินยอมใหใช เปดเผย และตรวจสอบขอมูลของขาพเจาท่ีกรอกในใบสมัครและหลักฐาน

ประกอบการรับสมัครตางๆ แกผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการพิจารณาสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิ ในครั้งนี้  

 21.3 ในกรณีภายหลังท่ีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิพบวาขอความท่ีขาพเจากรอกในใบสมัครและ

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตางๆ หรือไมถูกตอง จะถือวาขาพเจาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติซ่ึงไมมีสิทธิ

รับสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิแตแรก  

 21.4 ขาพเจายอมรับในผลการพิจารณาคัดเลือกเปนผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยถือวา

เปนท่ีสิ้นสุดและไมติดใจฟองรอง หรือดําเนินคดีใดๆ  

 ท้ังนี้ ไดลงลายมือไวเปนหลักฐานทายสมัครนี้  

 

    (ลงชื่อ)............................................................. ผูสมัครฯ 

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

    ตําแหนง.......................................................................... 

    วันท่ี.............. เดือน ................................ พ.ศ. ............. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานเอกสารประกอบใบสมัครใหรับรองสําเนาทุกหนา(18.3-18.11) ยกเวนขอ 18.8 

  2. รายละเอียดการรับสมัครดูไดจากเว็บไซตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    http://www.fid.or.th  

  3. กรณีสมัครโดยตรงท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเอกสารสมคัรทุกรายการใหใสซองปดผนึกสงถึง 

ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในเวลา 08.30-16.30 น. 

             4. กรณีสงไปรษณีย จาหนาซอง “ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 75/6 ช้ัน 4 อาคารสาํนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail : admin@fid.or.th  ภายในวันศุกรท่ี14 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.  

             5. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 02-354-1587   
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ใบรับรองคุณสมบัต ิ

 

ขาพเจารับรองวา  

 

 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  หรือ พนโทษ หรือ พนระยะเวลา

การรอการลงโทษ หรือ รอการกําหนดแลวแตกรณีเกินหาป  

 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 สามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดเต็มเวลา 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 บุคคลผูซ่ึงอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดบรรจุเขาเปนพนักงานแลว ภายหลังพบวามีคุณสมบัติไม

ครบถวน เพราะบุคคลผูนั้นมิไดแจงคุณสมบัติตามความเปนจริง หรือแสดงหลักฐานเท็จ 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีสิทธิจะเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย 

 

 

 

                     (ลงชื่อ)............................................................. ผูสมัครฯ 

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

    ตําแหนง.......................................................................... 

    วันท่ี.............. เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
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