
ใบสมัครผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 
๑. ชื่อและนามสกุล  

(ภาษาไทย)  
(ภาษาอังกฤษ)  

๒. วัน เดือน ปีเกิด  อายุ  ปี 
๓. บัตรประจ าตัว  เลขที ่  ออกให้ที่  
๔. ที่อยู่ปัจจุบนั  
 
 โทรศัพท ์  
๕. การศึกษาสูงสุดระดับ  
สถาบนั  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา  วุฒิที่ได้รบั  
วิชาเอก  
๖. ต าแหน่งงานปัจจุบนัโดยย่อ  
 
 
 
 
๗.  □ ปัจจุบนัไม่ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 □ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

โปรดระบุต าแหน่ง  
     หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ข้าพเจ้ายินดลีาออกจากการด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๘. ประสบการณ์การบริหารงานวิจยั (ต าแหน่ง/ปี)  
 
 
 
 
 
๙. ประสบการณ์วิจัย 
๙.๑ ผลงานตีพิมพ์/บทความ (โปรดแนบหัวข้อ ชื่อวารสาร ปี และหน้าที่ตีพิมพ์) 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปถ่ำย 

๒/ ๙.๒ สิทธิบัตร ... 



 
-๒-  

  

๙.๒  สิทธิบัตร/ผลงานอ่ืน (โปรดแนบรายการ ไม่เกิน ๕ เร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
๙.๓  ผลงานที่น าไปสู่เชิงพาณชิย์ได้ (โปรดแนบรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการสร้างทีมงานและด าเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏบิัติทีน่ าไป

ประยุกต์เชิงพาณิชยไ์ด ้
 
 
 
 
 
 
๑๑. ประสบการณ์ในการประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ประสบการณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
๑๓. รางวัล/เกียรติบัตร จากการวิจัย  และผลงานอ่ืนที่เปน็ที่ยอมรับ 
 
 
 
 

๓/ ๑๔. หากข้าพเจ้า ... 



 
-๓-  

  

๑๔. หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  ข้าพเจ้ายินดีเข้ารับการทดสอบและวิเคราะห์พฤติกรรม
และบุคลิกภาพตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 

๑๕. หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ข้าพเจ้ายินดีจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี ้
- ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในอดีตจนถึงปัจจบุัน  

(ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จ านวน ๒ ชุด 
- วิสัยทัศน์การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นวิสัยทัศน ์บทบาทและแนวทางการด าเนินงานของ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน ๓ ปีข้างหน้า (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) จ านวน ๒ ชุด 
๑๖. การรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีอายุไม่ต่ ากวา่  ๔๐ ปีบรบิูรณ์ และไม่เกิน ๕๗ ปบีริบูรณ์ ณ วนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้ 

- ส่วนราชการ: รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
- รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป 
- ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดด าเนินการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี:  

รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป 
- สถาบนัการศึกษา: คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๕) มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับปริญญาโท 
(๖) มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสงูทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ 

ของสังคม รวมถึงการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภาพร่างกาย 

หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏบิตัิงานได้ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พกังาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเปน็ 

การชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๑๑) ไม่เป็นผูไ้ด้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวนิัย 

(๑๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ก าหนดให้ไมส่ามารถปฏิบัตงิานได้ 
๑๗. หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ข้าพเจ้ารับทราบ

ว่าข้าพเจ้าเป็นพนักงานส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระเบียบอ่ืนๆ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

๔/ ๑๘. ข้าพเจ้า ... 



 
-๔-  

  

๑๘. ข้าพเจา้ได้รับทราบข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ตามประกาศส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
และขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจรงิและถูกต้องทุกประการ 

       
ลงชื่อ  ผู้สมัคร 

(  ) 
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

 

หมำยเหตุ ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร พร้อมใบสมัครดังนี้ 
๑. ส าเนาทะเบียนบา้น 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 
๔. ใบรับรองแพทย์ 
๕. เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการด ารงต าแหนง่ 
๖. เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้มัคร   

โปรดส่งที ่  นางลดาวลัย์  กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail: ladawan@nstda.or.th) 
 ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย ถนนพหลโยธนิ  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ 

 ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก  
       หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารส านักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างตน้ 
        ภายในวันที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีน่างสาวโสภิดา เนตรวิจติร e-mail: sopidan@nstda.or.th 
หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑)  
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