ประกาศสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อานวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบกำรบริหำรที่มิใช่ระบบ
รำชกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงำนภำยใน
เป็น ๕ ส่วน ได้แก่ สำนักงำนกลำง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
เพื่อดำเนินกำรและให้กำรสนับสนุน กำรวิจัย พัฒนำและวิศวกรรม ในสำขำเทคโนโลยีชีวภำพ โลหะและวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนำโนเทคโนโลยี
เนื่องจำกผู้อำนวยกำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ คนปัจจุบันจะหมดวำระ
กำรดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้ อ ำนวยกำรศูน ย์ พั น ธุวิศ วกรรมและเทคโนโลยีชี ว ภำพแห่ งชำติ ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนฯ จึ งใคร่เชิญ ชวนผู้ มี
คุณ สมบั ติ เหมำะสมสมั ครเข้ ำรั บ กำรคัด เลื อ กเป็ น ผู้ อำนวยกำรศู น ย์พั น ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีว ภำพ
แห่งชำติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง
(๓) มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงต่ำระดับปริญญำโทจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. ให้กำรรับรอง
(๔) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๔๐ ปี ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓
(๕) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเทียบเท่ำดังต่อไปนี้
- ในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหำรสูงสุดหรือรองของ
หน่วยงำนตั้งแต่ระดับสำนัก สถำบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
- ในหน่วยงำนของภำคเอกชน เป็นผู้บริหำรสูงสุดหรือรองผู้บริหำรสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
- ในสถำบันกำรศึกษำ ตั้งแต่หัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป
- ในสถำบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยกำรหน่วยวิจัยขึ้นไป
๑.๒ คุณสมบัติเฉพำะ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจำรณำคือ “ต้องมีคุณวุฒิและควำม
เชี่ยวชำญสูงทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพำะในสำขำเทคโนโลยีชีวภำพและพันธุวิศวกรรม รวมถึงกำร
บริหำรและกำรจัดกำร” ภำยในกรอบดังนี้
(๑) มีควำมเป็นผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำน
และสำมำรถดำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้
๒/ (๒) มีควำม ...

-๒(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์
และคิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒ นำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้
เหมำะสมกับสถำนภำพของประเทศ
(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและนำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติ ดต่อประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคลและ
องค์ กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมีควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรทำควำมเข้ำใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงกำรและผู้ อยู่นอกวงกำรเทคโนโลยีชี วภำพและ
พันธุวิศวกรรมได้
(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รต้ อ งแนบประวั ติ ก ำรท ำงำนพร้ อ มทั้ งรำยงำนผลงำนซึ่ งแสดงว่ ำตนมี คุ ณ สมบั ติ
เหมำะสมและอำจแนบหนังสือสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีดังนี้
๒.๑ กำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของศูนย์ฯ ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนเฉพำะทำงฯ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ำรงำนให้ เป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ของหน่ ว ยงำนเฉพำะทำงนั้ น ๆ ตำมข้ อ ๑๒ ของ
ข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ว่ำด้วยอำนำจหน้ำที่และ
กำรดำเนิ น งำนของหน่ วยงำนเฉพำะทำงฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริห ำรของศู นย์พั นธุวิศ วกรรมและเทคโนโลยีชีว ภำพ
แห่งชำติ
(๒) บริ ห ำรงำนทั่ ว ไปของศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภำพแห่ ง ชำติ ตลอดจน
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและพนักงำนโครงกำรของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
(๓) พิจำรณำและเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ในกำร
รับ และบรรจุ บุ ค คลเข้ำเป็ น พนั ก งำนหรือ พนั ก งำนโครงกำรของศู น ย์พั น ธุวิศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
๒.๒ บริหำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
และคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
กำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ นี้ จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
กำกั บ ดูแลของผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนพั ฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ งชำติ คณะกรรมกำรบริห ำร
ศูน ย์พัน ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภำพแห่ งชำติ และคณะกรรมกำรพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติรำยละเอียดข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติว่ำด้วยอำนำจหน้ำที่
และกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนเฉพำะทำงฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้ อ บั งคั บ
คณะกรรมกำรพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/th/regulation
๓/ ๓. วำระ ...

-๓๓. วาระการดารงตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ จะมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ ๔ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน
๒ วำระติดต่อกัน ทั้งนี้ อำยุในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งต้องไม่เกิ น ๖๕ ปี อนึ่ง ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ หำกผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกมีอำยุเกิน ๖๐ ปี ในระหว่ำงดำรงตำแหน่ง สำนักงำนฯ จะต่ออำยุกำรปฏิบัติงำนได้ครั้งละไม่เกิน
๑ ปี นอกจำกนี้ผู้ อำนวยกำรศูน ย์ฯ อำจพ้นจำกตำแหน่งได้เมื่อประธำนกรรมกำรพัฒ นำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี แ ห่ งชำติให้ พ้ น จำกต ำแหน่ งตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริห ำรศู น ย์ พั น ธุวิศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติและโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการคัดเลือก
๔.๑ ผู้ส นใจที่ จะสมัครเข้ำรับ กำรคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยกำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ จะต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ กำหนด พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่นสมัคร ได้แก่
ประวัติและผลงำนโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ำย จำนวน ๑ ชุด
คณะอนุ ก รรมกำรสรรหำฯ จะพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รให้ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรคั ด เลื อ กในรอบแรก
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์
(๑) คุณสมบัติทั่วไปตำม ๑.๑
(๒) ประสบกำรณ์ซึ่งแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำร และกำรร่วมเป็นกรรมกำรจัดระบบงำนหรือ
ระบบบริหำร
(๓) ประสบกำรณ์กำรวิจัย เช่น ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือในกำรประชุมวิชำกำร หนังสือ
และบทควำมทำงวิชำกำร
(๔) ประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนวิจัย
(๕) ผลงำนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยำยหรือเป็น Keynote Speaker ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ กำรได้รับรำงวัล เกียรติบัตร หรือสิทธิบัตรจำกกำรวิจัย กำรเป็นสมำชิกในสมำคม
ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพและพันธุวิศวกรรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับ
(๖) ประสบกำรณ์ในกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๔.๒ ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กในรอบแรกต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสำรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ดังนี้
(๑) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนของศู น ย์ พั น ธุวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยีชี ว ภำพแห่ งชำติ
ในรอบ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จำนวน ๑ ชุด
(๒) วิสัยทัศน์กำรพัฒ นำเทคโนโลยีชีวภำพและพันธุวิศวกรรมของประเทศ โดยเฉพำะวิสั ยทัศน์
บทบำทและแนวทำงกำรดำเนินงำนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่ งชำติ
ใน ๔ ปี ข้ำงหน้ำ (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จำนวน ๑ ชุด
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกกับ
คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ โดยพิจำรณำในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์
๔/ (๑) มีควำม ...

-๔(๑) มีควำมเป็นผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัด กำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถดำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้
(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้ เหมำะสมกับ
สถำนภำพของประเทศ
(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและนำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิช ำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
(๔) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ค วำมสำมำรถในกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนและร่ ว มงำนกั บ บุ ค คล
และองค์ กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมี ค วำมสำมำรถในกำร
สื่ อ สำรท ำควำมเข้ ำ ใจทั้ ง กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นวงกำรและผู้ อ ยู่ น อกวงกำรเทคโนโลยี ชี ว ภำพและ
พันธุวิศวกรรมได้
(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม
๔.๓ รำยกำรเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(๒) เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ
(๓) ใบรับรองแพทย์ (ก่อนวันที่สมัครไม่เกิน ๓ เดือน)
(๔) เอกสำรหลักฐำนที่เชื่อถือได้ถึงกำรดำรงตำแหน่ง
(๕) เอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร
๔.๔ ให้ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบอื่นๆ ได้ที่
นำงลดำวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๒๐
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ e-mail: ladawan@nstda.or.th
ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก
หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๓ อำคำรสำนักงำนกลำง ตำมที่อยู่ข้ำงต้น
ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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