
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบ
ราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายใน 
เป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เพ่ือดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงาน  

สำนักงานฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
พลังงานแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีอายุไม่ตำ่กว่า ๔๐ ปีบริบูรณ ์
(๔) มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. ให้การรับรอง 
(๕) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้ 

- ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของ
หน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึน้ไป

- ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
- ในสถาบันการศกึษา ตั้งแตห่ัวหนา้ภาควิชาขึ้นไป
- ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ “ต้องมีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีพลังงานหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การบริหารและการจัดการ” ภายในกรอบดังนี้ 

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงาน
และสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ 
และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ  

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจกัษ์ 



 
-๒- 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและ
องค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการ
สื่อสารทำความเข้าใจทัง้กับผู้ทีอ่ยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีพลังงานได ้ 

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม  

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

๒. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ มีดังนี้ 

๒.๑ การบริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทางฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ ตามข้อ ๑๒ ของ
ข้อบังคบัคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และ
การดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ .ศ. ๒๕๕๐ และตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารของ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

(๒) บริหารงานทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและพนักงานโครงการของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

(๓) พิจารณาและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการ
รับและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน
แห่งชาติ 

๒.๒ บริหารงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

 การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์ฯ นี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุม
กำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายละเอียด
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ และการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/regulation 

๓. วาระการดำรงตำแหน่ง 

 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ อายุ 
ในระหว่างการดำรงตำแหน่งต้องไม่เกิน ๖๕ ปี อนึ่ง ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ได้รับการคัดเลือกมี
อายุเกนิ ๖๐ ปี ในระหว่างดำรงตำแหน่ง สำนักงานฯ จะต่ออายุการปฏิบัติงานได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนี้
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้
พ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  



 
-๓- 

๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการคัดเลือก 

๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ จะต้องยื่นใบ
สมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน
แห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประวัติและ
ผลงานโดยละเอียด รูปถ่าย จำนวน  ๑ ชุด 

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 

(๑) คุณสมบัติทั่วไปตาม ๑.๑ 
(๒) ประสบการณ์ซ่ึงแสดงความสามารถในการบริหาร และการร่วมเป็นกรรมการจัดระบบงานหรือ

ระบบบริหาร 
(๓) ประสบการณ์การวิจัย เช่น ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือในการประชุมวิชาการ หนังสือ 

และบทความทางวิชาการ 
(๔) ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย 
(๕) ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยายหรือเป็น Keynote Speaker ในประเทศและ

ต่างประเทศ การได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือสิทธิบัตรจากการวิจัย  
(๖) ประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

๔.๒ ผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่ งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ื อประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 
(๑) ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน  
๒ หนา้กระดาษ A4) 

(๒) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ บทบาทและแนว
ทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ใน ๔ ปี ข้างหน้า ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 

ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกับ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ 

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได ้

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิด
เชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ 

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะผลงานวิจัยทีเ่ป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กร
ภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความ
เข้าใจทัง้กับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีพลังงานได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม 
 



 
-๔- 

๔.๓ รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 
(๔) ใบรับรองแพทย ์(ก่อนวันที่สมคัรไมเ่กิน ๓ เดือน) 
(๕) เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการดำรงตำแหน่ง 
(๖) เอกสารอา้งอิงหรือเอกสารอื่นทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร 

๔.๔ ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร ได้ที ่

นางลดาวัลย์  กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ่ ๗๑๗๙๙ e-mail: ladawan@nstda.or.th 
ภายในวนัที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี ้สำนักงานฯ จะยดึวัน เวลา ทีร่ะบุใน e-mail เปน็หลัก 
(สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที ่นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑) 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ https://www.nstda.or.th/r/2021-entec-director-recruitment 
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