
ประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล

ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบกำรบริหำรที่มิใช่ระบบรำชกำร จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงำนภำยในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ 
ส ำนักงำนกลำง ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และศูนย์นำโน
เทคโนโลยีแห่ งชำติ  เพ่ือด ำเนินกำรและให้กำรสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำและวิศวกรรม ในสำขำ
เทคโนโลยีชีวภำพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนำโนเทคโนโลยี 

เนื่องจำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติคนปัจจุบันจะหมด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ส ำนักงำนฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ในกำรนี้ส ำนักงำนฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มี
คุณสมบัติเหมำะสมสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงต่ ำระดับปริญญำโทจำกสถำบันกำรศึกษำท่ี ก.พ.ให้กำรรับรอง 
(๔) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๐ ปี ณ วันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๑  
(๕) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเทียบเท่ำดังต่อไปนี้ 

- ในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหำรสูงสุดหรือรองของหน่วยงำน
ตั้งแต่ระดับส ำนัก สถำบัน หรือศูนย์ขึ้นไป 

- ในภำคเอกชน เป็นผู้บริหำรสูงสุดหรือรองผู้บริหำรสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ 
- ในสถำบันกำรศึกษำ ตั้งแต่หัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป  
- ในสถำบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยวิจัยขึ้นไป 
 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพำะ 

คุณสมบัติเฉพำะของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจำรณำคือ “ต้องมีคุณวุฒิและควำม
เชี่ยวชำญสูงทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพำะในสำขำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึง
กำรบริหำรและกำรจัดกำร” ภำยในกรอบดังนี้ 

(๑) มีควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำน
และสำมำรถด ำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่น ำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้ 



(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์  คิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
และคิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้
เหมำะสมกับสถำนภำพของประเทศ  

(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและน ำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคล 
และองค์กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจทั้ งกับผู้ที่อยู่ ในวงกำรและผู้ อยู่นอกวงกำรเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ  ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม  

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องแนบประวัติกำรท ำงำนพร้อมทั้งรำยงำนผลงำนซึ่งแสดงว่ำตนมีคุณสมบัติ
เหมำะสมและอำจแนบหนังสือสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมด้วย 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   
มีดังนี้ 

๒.๑ กำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของศูนย์ฯ ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ ว่ำด้วยอ ำนำจหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเฉพำะทำงฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหำรงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนเฉพำะทำงนั้นๆ  ตำมข้อ ๑๒ ของ

ข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ว่ำด้วยอ ำนำจหน้ำที่และ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเฉพำะทำงฯ พ .ศ. ๒๕๕๐ และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำนเฉพำะทำงนั้นๆ  

(๒) บริหำรงำนทั่วไปของหน่วยงำนเฉพำะทำงนั้นๆ ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนและลูกจ้ำงของหน่วยงำนเฉพำะทำงนั้นๆ  

(๓) พิจำรณำและเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ในกำรรับ
และบรรจุบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนหรือพนักงำนโครงกำรของหน่วยงำนเฉพำะทำงนั้นๆ   

๒.๒ บริหำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
และคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

 กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ นี้ จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ก ำกับดูแลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ คณะกรรมกำรบริหำร  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ 

๓. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ จะมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ ๔ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ 
วำระติดต่อกัน ทั้งนี้ อำยุในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งต้องไม่เกิน ๖๕ ปี อนึ่ง ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ หำกผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกมีอำยุเกิน ๖๐ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง ส ำนักงำนฯ จะต่ออำยุกำรปฏิบัติงำน



ได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี นอกจำกนี้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ อำจพ้นจำกต ำแหน่งได้เมื่อประธำนกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติและโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ   

๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการคัดเลือก 

๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ จะต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติก ำหนด พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่นสมัคร 
ได้แก่ ประวัติและผลงำนโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน  ๒ ชุด 

คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลื อกในรอบแรก 
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 

(๑) คุณสมบัติทั่วไปตำม ๑.๑ 
(๒) ประสบกำรณ์ซึ่งแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำร และกำรร่วมเป็นกรรมกำรจัดระบบงำนหรือ

ระบบบริหำร 
(๓) ประสบกำรณ์กำรวิจัย เช่น ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือในกำรประชุมวิชำกำร หนังสือ 

และบทควำมทำงวิชำกำร 
(๔) ประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนวิจัย 
(๕) ผลงำนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยำยหรือเป็น Keynote Speaker ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตร หรือสิทธิบัตรจำกกำรวิจัย กำรเป็นสมำชิกในสมำคม
ด้ำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงและได้รับกำร
ยอมรับ 

(๖) ประสบกำรณ์ในกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
๔.๒ ผู้ที่ ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่ งเอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ

คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ดังนี้ 
(๑) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

ในรอบ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จ ำนวน ๒ ชุด 
(๒) วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยเฉพำะวิสัยทัศน์ 

บทบำทและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  
ใน ๔ ปี ข้ำงหน้ำ (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จ ำนวน ๒ ชุด 

ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
รอบแรกกับคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ โดยพิจำรณำในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ 

(๑) มีควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถด ำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่น ำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้ 

(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์  คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ 
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เหมำะสมกับ
สถำนภำพของประเทศ  



(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและน ำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคล 
และองค์กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ท ำควำมเข้ำใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงกำรและผู้อยู่นอกวงกำรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ  ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม 
๔.๓ ให้ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบอื่นๆ ได้ที่ 

นำงลดำวัลย์  กระแสร์ชล อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๒๐ 
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ e-mail: ladawan@nstda.or.th 
ภำยในวันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก 
หรอืส่งด้วยตนเองที่ฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๓ อำคำรส ำนักงำนกลำง ตำมท่ีอยู่ข้ำงต้น 
ภำยในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๑๗.๐๐ น. 
(สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นำงสำวโสภิดำ เนตรวิจิตร 
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมำยเลขโทรสำร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑ 
e-mail: sopidan@nstda.or.th) 
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