
ประกาศ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ 
สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน
แห่งชาติ เพ่ือดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนการพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระ
การดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 
๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์  
(๔) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้ 

- ส่วนราชการ: รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
- รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ: รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป 
- ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี:  

รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป 
- สถาบันการศึกษา: คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๕) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท 
(๖) มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพ้ืนความรู้ระดับสูงทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



-๒- 

(๗) ไม่เป็นผู้ที ่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๗.๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗.๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื ่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ  

ของสังคม รวมถึงการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

(๗.๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภาพร่างกาย 
หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได ้

(๗.๔) ไม่เป็นผู ้อยู ่ในระหว่างถูกสั ่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั ่งให้หยุดงานเป็น  
การชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๗.๕) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ 
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗.๖) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 

(๗.๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กําหนดให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการสำนักงานฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ “มีความสามารถและ
ความเชี ่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื ้นความรู ้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”  
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิด
เชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ  

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ
ผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี ม ีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล  
และองค์กรภายในประเทศ ต ่างประเทศ และระหว ่างประเทศ และมีความสามารถ  
ในการสื ่อสารทำความเข้าใจทั ้งกับผู ้ท ี ่อยู ่ในวงการและผู ้อยู ่นอกวงการวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่างประเทศ 



-๓- 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสม
และอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วย 

๒. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีดังนี้ 
๒.๑ บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานฯ ตามความในมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ สำนัก

งานฯ มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ตามความในมาตรา ๑๒ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

๒.๒ บริหารงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาตินี้ จะอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน 
ผู ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จะมีวาระอยู ่ ในตำแหน่ง 

คราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน นอกจากนี้ ผู ้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจพ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิให้พ้นจากตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้ นต้นของ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน อาจได้รับการพิจารณา
ประโยชน์ตอบแทนผันแปรที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน และเมื ่อสิ ้นปีอาจได้ รับพิจารณา
ค่าตอบแทนพิเศษเมื่อมีผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความคุ้มค่าเป็นที่
ประจักษ์ (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าตอบแทนพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการพิจารณา 
๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

แห่งชาติ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่ประวัติและผลงานโดยละเอียด รูปถ่าย 1 ชุด   
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครให้เป็นผู ้ท ี ่ผ ่านการคัดเลือกในรอบแรก  

โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 
(๑) คุณสมบัติทั่วไปตาม ๑.๑ 
(๒) ประสบการณ์การวิจัย รวมทั้งการบริหารงานวิจัย 



-๔- 

(๓) ประสบการณ์การบริหาร/จัดการสมัยใหม่ในการสร้างทีมงานและสามารถดำเนินการจาก
แนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๔) ประสบการณ์ในการประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ 
และระหว่างประเทศ  

(๕) ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ 
๔.๒ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบแรก: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 

๗๕ ของคะแนนเต็ม  
๔.๓ ผู ้ท ี ่ผ ่านการคัดเล ือกในรอบแรกต้องจ ัดส่งเอกสารเพิ ่มเต ิมเพื ่อประกอบการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 
(๑) ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)  
(๒) วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นวิสัยทศัน์ บทบาท และแนวทางการ

ดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน ๓ ปี ข้างหน้า  
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)  

ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกับ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ 

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิด
เชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ  

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ
ผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี ม ีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล  
และองค์กรภายในประเทศ ต ่างประเทศ และระหว ่างประเทศ และมีความสามารถ  
ในการสื ่อสารทำความเข้าใจทั ้งกับผู ้ท ี ่อยู ่ในวงการและผู ้อยู ่นอกวง การวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม  
๔.๔ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้าย: ผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการ สวทช. ต้อง

ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ของคะแนนเต็ม 
๔.๕ รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 



-๕- 

(๔) ใบรับรองแพทย์ (ก่อนวันที่สมัครไม่เกิน ๓ เดือน) 
(๕) เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการดำรงตำแหน่ง 
(๖) เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร 

๔.๖ ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร ได้ที ่
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
(e-mail: ladawan@nstda.or.th) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ่ ๗๑๗๙๙ 
ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวัน เวลา ทีร่ะบุใน e-mail เป็นหลัก  
(สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th)  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑)  

๔.๗ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
URL: https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021   
URL:https//www.biotec.or.th/         URL:https//www.mtec.or.th/         
URL:https//www.nectec.or.th/        URL:https//www.nanotec.or.th/     
URL:https://www.mhesi.go.th/ 
 

 

 


