
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ 
สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 
เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงาน 

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระ
การดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีอายุไม่ต่ำกวา่ ๔๐ ปีบรบิูรณ ์
(๔) มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดบัปรญิญาโทจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ.ให้การรับรอง 
(๕) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึง่หรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้ 

- ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน  
เป็นผู้บริหารสงูสุดหรือต่ำกว่าผูบ้ริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ 

- ในสถาบนัการศกึษา ตัง้แต่หัวหน้าภาควชิาขึน้ไป  
- ในสถาบนัวิจัย ตัง้แต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป 

(๖) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วา่ด้วยการ
บริหารงานบุคคล 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ “ต้องมีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการบริหารและการจัดการ” ภายในกรอบดังนี้ 

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิด
เชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ  

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  มีความสามารถในการติดต่ อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล 
และองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถ 
ในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ  ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม  



 
-๒- 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีดังนี ้

๒.๑ การบริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ  ตามข้อ ๑๒ ของข้อบังคับ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ 

(๒) บริหารงานทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานโครงการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

(๓) พิจารณาและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการรับและบรรจุ
บุคคลเขา้เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

๒.๒ บริหารงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์ฯ นี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ
ดูแลของผู้ อำนวยการสำนั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ เทคโน โลยีแ ห่ งช าติ  คณ ะกรรมการบริหาร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ และ
การดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/regulation 

๓. วาระการดำรงตำแหน่ง 

 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ อายุ 
ในระหว่างการดำรงตำแหน่งต้องไม่เกิน ๖๕ ปี อนึ่ง ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีอายุเกิน ๖๐ ปี ใน
ระหว่างดำรงตำแหน่ง สำนักงานฯ จะต่ออายุการปฏิบัติงานได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจ
พ้นจากตำแหน่งได้เมื่อประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้พ้นจาก
ตำแหน่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา  

๔. การสมัครเขา้รับการคัดเลือกและการคัดเลือก 

๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประวัติและผลงานโดยละเอียด รูปถ่าย จำนวน  ๑ ชุด 



 
-๓- 

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ สมัครให้เป็นผู้ที่ ผ่ านการคัดเลือกในรอบแรก 
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 

(๑) คุณสมบัติทั่วไปตาม ๑.๑ 
(๒) ประสบการณ์ซึ่งแสดงความสามารถในการบริหาร และการร่วมเป็นกรรมการจัดระบบงานหรือระบบบริหาร 
(๓) ประสบการณ์การวิจัย เช่น ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือในการประชุมวิชาการ หนังสือ และ

บทความทางวิชาการ 
(๔) ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย 
(๕) ผลงานที่ เป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยายหรือเป็น Keynote Speaker ในประเทศและ

ต่างประเทศ การได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือสิทธิบัตรจากการวิจัย 
(๖) ประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบแรก: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 

๗๕ ของคะแนนเต็ม 

๔.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ดังนี้ 
(๑) ความเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในรอบ 

๔ ปีที่ผ่านมา ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 
(๒) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ 

บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
ใน ๔ ปี ข้างหน้า ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ สมควรได้รับการเสนอชื่ อ เพื่ อแต่ งตั้ งเป็นผู้ อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถ
ดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได ้

(๒) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และ 
คิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ  

(๓) มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ
ผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุ ษยสั มพั น ธ์ที่ ดี  มี ค วามสามารถในการติ ดต่ อประสานงานและร่วมงานกับบุ คคล 
และองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำ
ความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ  ทั้งในด้านความรูแ้ละคุณธรรม 

ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาตินั้น คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะให้ความสำคัญในเกณฑ์ทั้ง ๕ ข้อเท่าๆ กัน 

๔.๓ รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงด้วยตนเอง 
(๒) เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 
(๓) ใบรับรองแพทย์ (ก่อนวันที่สมัครไม่เกิน ๓ เดือน) 
(๔) เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการดำรงตำแหน่ง 
(๕) เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร 



 
-๔- 

๔.๔ ให้ส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบอ่ืน  ๆ ในรูปแบบไฟล์ อิ เล็กทรอนิกส์  พ ร้อมข้อความรับรอง 
ความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่ 

นางลดาวลัย์  กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนกุรรมการสรรหาฯ 
สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย ถนนพหลโยธนิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ e-mail: ladawan@nstda.or.th 
ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑) 
ดาวนโ์หลดใบสมัครได้ที่  https://www.nstda.or.th/r/2021-nectec-director-recruitment 
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