ประกาศ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบกำรบริหำรที่มิใช่ ระบบรำชกำร จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบั ญญั ติพั ฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่ว นงำนภำยในเป็ น ๖ ส่ วน ได้แก่
ส ำนั ก งำนกลำง ศู น ย์ บ ริ ห ำรจั ด กำรเทคโนโลยี ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภำพแห่ ง ชำติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และศูนย์นำโน
เทคโนโลยีแห่งชำติ เพื่อดำเนินกำรและให้กำรสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ภำคกำรผลิต ริเริ่มและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งแก่โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติคนปัจจุบัน จะหมด
วำระกำรดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ สำนักงำนฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนพั ฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ ในกำรนี้ ส ำนั กงำนฯ จึ งใคร่เชิ ญ ชวนผู้ มี
คุณ สมบั ติเหมำะสมสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง
(๓) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๔๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๗ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒
(๔) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทำงบริหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเทียบเท่ำดังต่อไปนี้
- ส่วนรำชกำร: รองอธิบดี หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
- รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ: รองผู้บริหำรสูงสุดขึ้นไป
- ภำคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินกำรมำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี:
รองผู้บริหำรสูงสุดขึ้นไป
- สถำบันกำรศึกษำ: คณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
(๕) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำโท
(๖) มีควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญสูงทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรและมีพื้นควำมรู้ระดับสูง
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(๗) ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๗.๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗.๒) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม รวมถึงกำรทุจริตกำรสอบเข้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
๒/ (๗.๓) ไม่เป็น ...

-๒(๗.๓) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภำพร่ำงกำย
หรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนได้
(๗.๔) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ในระหว่ ำ งถู ก สั่ ง ให้ พั ก งำน พั ก รำชกำร หรื อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด งำนเป็ น
กำรชั่วครำวในลักษณะเดียวกันกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออก
จำกรำชกำรไว้ก่อนตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
(๗.๕) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรั บ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๗.๖) ไม่เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษ ให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ เพรำะกระทำผิดวินัย
(๗.๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่กำหนดให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจำรณำคือ “มีควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญสูงทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรและมีพื้นควำมรู้ระดับสูงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ”
และต้องมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีควำมเป็นผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมั ยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถดำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้
(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เหมำะสม
กับสถำนภำพของประเทศ
(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและนำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
(๔) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ค วำมสำมำรถในกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนและร่ ว มงำนกั บ บุ ค คล
และองค์ ก รภำยในประเทศ ต่ ำ งประเทศ และระหว่ ำ งประเทศ และมี ค วำมสำม ำรถ
ในกำรสื่ อ สำรท ำควำมเข้ ำ ใจทั้ ง กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ในวงกำรและผู้ อ ยู่ น อกวงกำรวิ ท ยำศำสตร์
และเทคโนโลยีได้
(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่ำงประเทศ
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ครต้ อ งแนบประวัติ ก ำรท ำงำนพร้อ มทั้ งรำยงำนผลงำนซึ่ งแสดงว่ำตนมี คุ ณ สมบั ติ
เหมำะสมและอำจแนบหนังสือสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมด้วย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีดังนี้
๒.๑ บริห ำรงำนให้ เป็ น ไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งส ำนักงำนฯ ตำมควำมในมำตรำ ๑๑ ทั้ งนี้
สำนักงำนฯ มีอำนำจกระทำกิจกำรต่ำงๆ ตำมควำมในมำตรำ ๑๒ โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำน
พั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชำติ มี อ ำนำจหน้ ำที่ ต ำมควำมในมำตรำ ๑๕ ของ
พระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แนบท้ำยประกำศนี้
๒.๒ บริห ำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรพัฒ นำวิทยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่ งชำติ กำรด ำเนิ น งำนตำมหน้ ำที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบของผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ นี้ จะอยู่ภ ำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒ นำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
๓/ ๓. วำระ...

-๓๓. วาระการดารงตาแหน่งและค่าตอบแทน
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนพั ฒ นำวิ ทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชำติ จะมี วำระอยู่ ในต ำแหน่ ง
ครำวละ ๓ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน นอกจำกนี้ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ อำจพ้นจำกตำแหน่งได้ เมื่อคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ ให้พน้ จำกตำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กำหนดกรอบอัตรำเงินเดือนขั้นต้นของ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ อยู่ในระหว่ำง ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บำท
ทั้งนี้ ขึ้นกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ รวมทั้งควำมคำดหวังของผลสำเร็จของงำนที่จะทำควำมตกลง
กับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ทั้งนี้ นอกจำกค่ำตอบแทนพื้นฐำน อำจได้รับกำร
พิ จำรณำประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ที่ จ่ ำยเป็ น ตั วเงิ นไม่ เกิ นร้อยละ ๒๕ ของเงินเดื อน และเมื่ อสิ้ นปี อำจจะได้
ค่ำตอบแทนพิเศษอีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนรวมทั้งปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่ำตอบแทนพิเศษอำจ
เปลี่ยนแปลงตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการพิจารณา
๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ จะต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติกำหนด พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่นสมัคร
ได้แก่ ประวัติและผลงำนโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ำย จำนวน ๒ ชุด
คณะอนุ กรรมกำรสรรหำฯ จะพิ จำรณำคั ดเลื อกผู้ สมั ครให้ เป็ นผู้ ที่ ผ่ ำนกำรคั ดเลื อกในรอบแรก
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์
(๑) คุณสมบัติทั่วไปตำม ๑.๑
(๒) ประสบกำรณ์กำรวิจัย รวมทั้งกำรบริหำรงำนวิจัย
(๓) ประสบกำรณ์ กำรบริหำร/จัดกำรสมัยใหม่ในกำรสร้ำงทีมงำนและสำมำรถดำเนินกำรจำก
แนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้
(๔) ประสบกำรณ์ ในกำรประสำนงำนและร่ ว มงำนกั บ บุ ค คลและองค์ ก รภำยในประเทศ
ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ
(๕) ผลงำนที่เป็นที่ยอมรับ
๔.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรอบแรก : ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่ำ
๗๕% ของคะแนนเต็ม
๔.๓ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกต้องเข้ำรับกำรทดสอบและวิเครำะห์พฤติกรรม และบุคลิกภำพตำม
วิธีกำรที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ กำหนด
๔.๔ ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กในรอบแรกต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสำรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ดังนี้
(๑) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จำนวน ๒ ชุด
(๒) วิสัยทัศน์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เน้นวิสัยทัศน์ บทบำท และแนวทำงกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ใน ๓ ปี ข้ำงหน้ำ
(ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จำนวน ๒ ชุด
๔/ ในกำร ...

-๔ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก
กับคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ โดยพิจำรณำในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์
(๑) มีควำมเป็นผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถดำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้
(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เหมำะสม
กับสถำนภำพของประเทศ
(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและนำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
(๔) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ค วำมสำมำรถในกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนและร่ ว มงำนกั บ บุ ค คล
และองค์ ก รภำยในประเทศ ต่ ำ งประเทศ และระหว่ ำ งประเทศ และมี ค วำมสำมำรถ
ในกำรสื่ อ สำรท ำควำมเข้ ำ ใจทั้ ง กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ในวงกำรและผู้ อ ยู่ น อกวงกำรวิ ท ยำศำสตร์
และเทคโนโลยีได้
(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม
๔.๕ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรอบสุดท้ำย : ผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยกำร สวทช.
ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๘๕% ของคะแนนเต็ม
๔.๖ รำยกำรเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(๓) เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ
(๔) ใบรับรองแพทย์
(๕) เอกสำรหลักฐำนที่เชื่อถือได้ถึงกำรดำรงตำแหน่ง
(๖) เอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร
๔.๗ ให้ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบอื่นๆ ได้ที่
นำงลดำวัลย์ กระแสร์ชล เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ (e-mail: ladawan@nstda.or.th)
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๒๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙
ภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก
หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๓ อำคำรสำนักงำนกลำง
ตำมที่อยู่ข้ำงต้น ภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
(สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวโสภิดำ เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th)
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมำยเลขโทรสำร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑)
๔.๘ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่
URL:http//www.nstda.or.th/
URL:http//www.biotec.or.th/
URL:http//www.mtec.or.th/
URL:http//www.nectec.or.th/
URL:http//www.nanotec.or.th/ URL:http//www.most.go.th/
URL:http//www.sti.or.th/
URL:http//www.trf.or.th/

