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การสรรหาคัดเลือกพนักงานหรือพนักงานโครงการ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือก ผ่านกระบวนการ
เชื้อเชิญ การสรรหา โดยจะประกาศการรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ ผ่านเวปไซต์ของ สวทช. รวมถึงช่องทางอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบตัิทั่วไป และคุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร 
 

การทดลองปฏิบัติงาน 
ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก เพื่อบรรจุและตั้งตั้งเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของสำ นักงาน 

ทดลองปฏิบติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานโครงการให้มีการ
จัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาประจำปี ตามแบบที่สำนักงานกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาติดตามผลการทดลอง
ปฏิบ ัต ิงานให ้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ ใต ้บังคับบ ัญชาและแจ้งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานหรือพนักงานโครงการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานหรือพนักงานโครงการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและความประพฤติ ซึ่ง
สอดคล้องกับตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามแบบที่สำนักงานกำหนด และเสนอความเห็นต่อไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อไป หรือให้ออกจากงาน 
หรือให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏบิัตงิานต่อไปอีก 
 

การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานหรือพนักงานโครงการ 
บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปน้ี 

1. มีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์แล ะ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น 
2.1 ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ให้เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการในกลุ่มตำแหน่งงานบริหารได้ 
2.2 ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ให้เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการในกลุ่มตำแห น่งง านวิ จัย  

พัฒนาและวิศวกรรม และกลุ่มตำแหน่งวิจัยนโยบายได้ 
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ รังเกียจของสังคม รวมถึงการทุจริต  

การสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะ

ปฏิบัติงานได้ 
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ  

การพักงานหรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
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8. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ ห รือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะ
กระทำผิดวินัย 

10. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดให้ไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ 
 

การพัฒนาบุคลากร 
สวทช. กำหนดวิธีการสำหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ดังน้ี 

1. การให้ไปปฏิบัติงานวิจัย การสอน หรือการบริการทางวชิาการอืน่ : กำหนดให้พนักงานและพนักงานโครงการ
สามารถไปเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวิจัยและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับบุคคลอื่นๆ ตามความเชี่ยวชาญและความถนัดของตนเอง  

2. การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน: พนักงานและพนักงานโครงการสามารถไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ภายนอก ตามที่ 
สวทช. กำหนด  และพนักงานที่มีอายุงานในระดับตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปสามารถลาศึกษาได้ ทั้งน้ี เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ  

3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามประเภทหลักสูตรและกลุ่มบุคลากร: สวทช. ได้จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดย มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ในรูปแบบ Training, workshop, Sharing, One on One /Group Coaching   และยังได้นำ Online Platform 
และ Virtual Class นำมาเสริมการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้บุคลากรจัดสรรเวลา ได้ตามความเหมาะสม โดยแบง่
การพัฒนาเป็น 9 หมวด มีรายละเอียดของหลักสูตร ดังต่อไปน้ี   

 

ประเภท/กลุ่มบุคลากร หลักสูตรการพัฒนา 
Top Leader Development Program 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน) 

 โปรแกรมสร้างความพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าสู่ตำแหน่ง 
Middle Management Program (MMP) 
กลุ่มผู้อำนวยการหน่วยวิจัย, ผู้อำนวยการ
ฝ่าย,ผู้จัดการ 

 Director Management Program  
 A Leader Story (Building Engaging Team) 
 Management Development for new Director (ทิศทาง

แผนกลยุทธ์ สวทช./การบริหารความเสี่ยง/การบริหารงาน เงิน 
คน/อำนาจอนุมัติ) 

Intensive Management 
Development Program (IMDP) 
กลุ่มรักษาการผู้จัดการ/หัวหน้างาน 

 โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง
กลุ่มรักษาการผู้จัดการ/หัวหน้างาน สู่การเป็นผู้บริหารยุคใหม่ 
สวทช. ประกอบ ด้วย 4 Modules การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 

Module 1: NSTDA Basic Learning: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
องค์กร การปรับเปรียบทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร 
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ประเภท/กลุ่มบุคลากร หลักสูตรการพัฒนา 
บทบาทภารกิจสำคัญ อำนาจอนุมัติ ระเบียบการเงิน พัสดุ การ
บริหารความเสี่ยง สวทช. และระบบพื้นฐาน IT ของสำนักงาน 
Module 2: Art of Leadership: Goal-Setting, People 
Skill, Change Management, Data Integration, 
Innovation  
Module 3: Project Assignment 
Module 4: Ready to Go: Sharing  with Top Executive, 
Project Presentation  

Researcher Professional 
Development Program 
กลุ่มบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ 

 NSTDA CTOs (Chief Technology Officers) 
 Real World Exploring Learning: กลุ่มนักวิจัยใหม่ได้มี

ประสบการณ์เรียนรู้การทำงานจริงกับ 4 ส่วนสำคัญที่สนับสนุน
การทำงานวิจัย อันได้แก่ ITAP/RDI/HRD/AGRITEC  เป็น
ระยะเวลา  2 เดือน โดยมีพี่เลี้ยงในให้ความรู้อย่างใกล้ชิด  

 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม เป็นการเชื่อมโยงในการขอเสนอเลื่อนตำแหน่ง 
(Minimum Requirement) ซึ่งมีเน้ือหารายละเอียดหลักสตูรการ
พัฒนาแบ่งออกเป็น 5 Module ดังน้ี คือ 

Module 1: ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านการวิจัย ระบบ
มาตรฐาน/คุณภาพ แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกลยทุธ์
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่องานวิจัย การยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิจัย 
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
Module 2: การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยวางแผน 
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานวิจัย (งาน เงิน คน 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ) เคร่ืองมือการบริหารจัดการคุณภาพ
งานวิจัย และจริยธรรมงานวิจัย 
Module 3: Business Approach, Design Thinking, 
Business Model From research to market Research 
Utilization 
Module 4: Science Communication Academic 
Writing, Professional Presentation, Story Telling 
Technic, Scientific Sharing Forum 

UP Skill & Re Skill 
กลุ่มบุคลากรทั่วไป 

 โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office อย่างมืออาชีพ        (Word, 
Excel, Powerpoint, Power BI) 

 HR Upskill & Reskill 
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ประเภท/กลุ่มบุคลากร หลักสูตรการพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)       

และ Joget Workflow 
 การหาแหล่งทุน/สร้างรายได้ 
 บริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

English Proficiency Development 
Program 
กลุ่มบุคลากรทั่วไป 

 English for Business Communication 
 English Activities 
 English Consultancy & Coaching 

IT Proficiency Development 
Program 
กลุ่มบุคลากรทั่วไป 

 IT Security Awareness 
 IT-SEC Day 2021 
 IT Trends 
 Tools ด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการทำงาน 

Safety & Quality & Environment 
based Development Program 
กลุ่มบุคลากรทั่วไป 

 ดับเพลิงขั้นต้น 
 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ปฐมพยาบาล CPR & AED 
 การปฎิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย 
 การประเมินความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน 
 ข้อกำหนด ISO 9001 ISO 45001 
 การประเมินความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน 

New Staff Onboarding Program  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) 
 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (NSTDA Moment) บุคลากรใหม่ที่เร่ิม

งานไม่เกิน 90-120 วัน 
 
นอกจากน้ีได้กำหนดบางหลักสูตรเป็นแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานและพนักงานโครงการสามารถจัดสรรเวลาในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น หลักสูตรปราบปรามทุจริตสำหรับบุคลากร สวทช. หลักสูตรการจัดการความเสี่ยง หลักสูตร 
Introduction to ISO 45001 หลักสูตร Authorship การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เป็นต้น  
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4. การเตรียมความพร้อมบุคลากรและผู้สืบทอดตำแหน่ง :   
 

1. ผู ้บร ิหารระดับสูง : สวทช. มีกลไก Succession Planning เตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพในการเป็ นผู้บ ริห าร
ระดับสูง (Top Executive) ทดแทนผู้บริหารที่จะครบวาระ และรองรับหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรอง ผู้อำนวยการศูนย์ ขึ้นไป  

2. ผู้บริหารระดับกลาง : สวทช. มีกลไก Proactive Promotion & Rotation เพื่อดูแลเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพเพื่อเติบโตเป็น 
ผู้อำนวยการฝ่าย และ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน รองรับตำแหน่งวา่ง ที่รักษาการ หรือเกษียณ   

3. เจ้าหน้าที่ : สวทช. มีกลไกการดูแลบุคลากรตามศักยภาพ เช่น การพัฒนา Functional Competency  การ
พัฒนาตามระดับตำแหน่ง การดูแลบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ หรือ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นส ำหรับ
ตำแหน่ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแหน่งในระดับถัดไป  
 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานพนักงานและพนักงานโครงการ 
สวทช. ใช้ IADP (Individual action and development plan) เป็นเคร่ืองมือหลักในการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดย
มีกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำปีของ สวทช. เชื่อมโยงสู่เปา้หมายและตัวชีว้ัดระดับศูนย์และสายงาน  ระดับฝ่าย และ
ระดับงาน และบุคลากรต้องกำหนดแผนการปฏิบัตงิานประจำปี (Individual action plan: IAP) และแผนการพัฒนา
ประจำปี (IDP) ผ่านระบบ IADP Online ร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้สอดคลอ้งกับตัวชีว้ัดหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมิน IADP 
ประจำปีจะเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นเงินเดือนประจำปี การได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มศักยภาพ 
และใช้พิจารณาเลื่อนตำแหน่งบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)  โดยกำหนดรอบการ
ดำเนินการ IADP ดังน้ี  
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รอบดำเนินการ กิจกรรม 

รอบวางแผนต้นปี ภายในเดือน
กุมภาพันธ์   

สวทช. จะมีการส ื่อสารกลยุทธ์และเป้าหมายการทำงานขององค์กร และ
นำไปสู่การหารือร่วมกันระหว่างพนักงาน และผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการมอบหมายงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ตลอดจนแนวทางการ
ทำงาน และการพัฒนาที่ตกลงร่วมกัน โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายในก าร
ทำงาน ๒ ส่วน คือ  (๑) งานตามภารกิจและแผนงานประจำปี ประกอบด้วย 
งานที่ตอบกลยุทธ์ สวทช. งานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง และ
งานที่ไม่อยู่ในหน้าที่โดยตรง (๒) แผนพัฒนารายบุคคล 

รอบติดตามผลกลางปี เมษายน 
- กรกฎาคม  

พนักงานและผ ู้บังคับบัญชาร่วมกันติดตามผลการปฏิบัต ิงาน และผลการ
พัฒนาตนเอง รวมถึงการทบทวนตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร/
ฝ่าย/งาน และภารกิจที่สำคัญขององค์กร และผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำใน
การทำงาน 

รอบประเมินผลปลายปี สิงหาคม 
- กันยายน 

พนักงานและพนักงานโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  และ
ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยพิจารณาจากการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และความประพฤติที่สอดคล้องกับ
ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการสื่อสารให้เกิดความ
เข้าใจที่สอดคล้องกัน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป    

 
  สวทช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายผลการปฏิบัติงานไว้ ดังน้ี 
 

คะแนนประเมิน 
(รายข้อ) 

เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

4.0 บรรลุเป้าหมายได้เกินกว่า 100% บรรลุเป้าหมายได้เกินกว่าที่คาดหวัง 
3.5 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 96-100% บรรลุเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง 
3.0 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 91-95% 
2.5 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 86-90% 

บรรลุเป้าหมายได้บางส่วน 2.0 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 80-85% 
1.5 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 61-79% 

บรรลุเป้าหมายได้น้อย 
1.0 บรรลุเป้าหมายได้ระหว่าง 50-60% 
0 บรรลุเป้าหมายต่ำกว่า 50% ไม่บรรลุเป้าหมายเลย 

 
ผลการประเมิน IADP โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จะถูกส่งไปยังผู้บงัคับบญัชาตามลำดับชัน้เพื่อพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม เชื่อมโยงไปสู่การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจำปี  การ
พิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มศักยภาพ และใช้พิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งบุคลากร 
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การสร้างขวัญกำลังใจ 
1. การเลื่อนตำแหน่ง : พนักงานและพนักงานโครงการสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ตามความถนัดและสอดคล้อง

กับการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานฯ จะใช้ผลงานปฏิบัติงานในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 
พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น ผลประเมิน Competency คุณภาพผลงานวิชาการ หรือผลงานใน
ลักษณะอื่น เป็นต้น 

2. การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ : พนักงานและพนักงานโครงการ จะได้รับโอกาสในการนำเส นอ
ผลงานวิชาการของตนเองหรือของทีมงานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้าง 
Visibility เพื่อให้เกิดการยอมรับ (Recognize) ในวงการวิชาการได้ อีกทั้งสามารถช่วยเปิดโลกทัศน์ในการทำงาน
ด้านวิจัยและวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้
อีกด้วย 

3. การร ่วมปฏิบัต ิงานวิจัยกับหน่วยงานอื ่น : พนักงานและพนักงานโครงการที่มีความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ (Recognize) จะได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
สร้างเครือข่ายการทำงานในวงกว้างได้มากขึ้นด้วย 
 

การกำหนดโทษทางวินัย 
 สวทช.  ได้กำหนดโทษทางวินัยมี 4 สถาน ได้แก่ 1) ภาคทัณฑ์ 2) ตัดเงินเดือน 3) ลดเงินเดือน และ 5) ปลดออก 

 การลงโทษทางวินัยแก่พนักงานหรือพนักงานโครงการจะจัดทำเป็นคำสั่งลงโทษ โดยคำสั่งลงโทษจะแสดงว่า
พนักงานหรือพนักงานโครงการผู้ถูกลงโทษได้กระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามข้อใด 

 ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง และเป็นความผิดเล็กน้อยที่พนักงานหรือพนักงานโครงการได้
กระทำความผิดเป็นคร้ังแรก และมีเหตุอื่นสมควรงดโทษ สำนักงานฯ สามารถว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือได้ 

 


