
 

 

 
        

ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การสรรหาผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

----------------------------------------------------- 
 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานของรัฐใน

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงคจะสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ    

  ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ ภารกิจ อํานาจหนาท่ี การประเมิน ตัวชี้วัดการดําเนินงาน  

กรอบอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน เพ่ือใชในการสรรหาผูอํานวยการ ปรากฏในเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ โดยขอมูลตางๆ เก่ียวกับ สสวท. และรายละเอียดเก่ียวกับการสรรหา สามารถสืบคนไดทาง

เว็บไซต http://www.ipst.ac.th  

  การสมัครเพ่ือรับการสรรหาทําได ๒ ทาง คือ 

๑. หนวยงานเสนอชื่อ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูไดรับการเสนอชื่อ 

๒. สมัครดวยตนเอง       

  ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือตองสงเอกสารการสมัคร ดังตอไปนี้  

๑. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

๒. วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร สสวท. ในขณะดํารงตําแหนง 

๓. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาคัดเลือก  

รวมความยาวท้ังหมดไมเกิน ๑๕ หนากระดาษ A4 (เอกสารท้ังหมดจะถือเปน

ความลับ)   

ท้ังนี้  ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อตองสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ และ

เอกสารอ่ืนๆ ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส พรอมขอความรับรองความถูกตองของเอกสาร ไดท่ี  

นายวชิร ศรีคุม เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

(e-mail: wsrik@ipst.ac.th)  

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๒๑๘, ๐๘ ๔๗๑๓ ๐๙๙๐ 

  ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดย สสวท. จะยึดวัน เวลา ท่ีระบุใน e-mail  

เปนหลัก (สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี นางนิรมล สุวรรณละออง e-mail: nsuwa@ipst.ac.th 

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๒๑๙, ๐๘ ๓๕๘๕ ๓๖๓๖) 

 

 

   

 

                            /คณะ... 

http://www.ipst.ac.th/


 

 
 

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะดําเนินการสรรหาตามขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ 

ภารกิจ อํานาจหนาท่ี การประเมิน ตัวชี้วัดการดําเนินงาน  กรอบอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน  

เพ่ือใชในการสรรหาผูอํานวยการ และจะประเมิน คัดเลือกและนัดสัมภาษณผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ

ตามหัวขอ ตอไปนี้ 

๑. บุคลิกภาพ คุณสมบัติ ประสบการณ  และผลงานดีเดนในการบริหาร 

๒. ความรูความเขาใจในกิจการของ สสวท. 

๓. วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร สสวท. และความสามารถในการ

แกปญหา และการปรับตัวขององคกรในอนาคต 

๔. ความเปนผูนําและความพรอมในการบริหาร สสวท. 

 

 

                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต  ศิลธรรม) 

ประธานอนุกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สสวท. 

 

- ๒ - 













 

แบบการเสนอช่ือเพ่ือการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 

 

  หนวยงาน (๑)........................................................................................................................ 

ขอเสนอชื่อ (๒) นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................................. 

ตําแหนงปจจุบัน (๓)......................................................................................................................................... 

เพ่ือเขารับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ท้ังนี้ ไดแนบใบสมัครของ (๔) ......................................................................พรอมเอกสารขอมูล

รายละเอียดท่ีเก่ียวของของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อตามประกาศ สสวท. เรื่องการสรรหาฯ  ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน

๒๕๖๕ เพ่ือประกอบการพิจารณามาดวยแลว 

 

 

     ลงชื่อ (๕) ..................................................................... 

                (..................................................................) 

             วันท่ี.............../............................/................... 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (๑) หมายถึง สวนราชการ/หนวยงานท่ีเสนอชื่อ 

              (๒) หมายถึง ผูไดรับการเสนอชื่อ 

              (๓) หมายถึง ตําแหนงของผูไดรับการเสนอชื่อ 

              (๔) หมายถึง ผูไดรับการเสนอชื่อ 

  (๕) หมายถึง หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานท่ีเสนอชื่อ 

          



 

 

ใบสมัครผูอํานวยการ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

 

๑. ชื่อและนามสกุล  

(ภาษาไทย)  

(ภาษาอังกฤษ)  

๒. วัน เดือน ปเกิด  อาย ุ  ป 

๓. บัตรประจําตัว  เลขที ่  ออกใหที ่  

๔. ท่ีอยูปจจุบัน  

 

 โทรศัพท  

๕. การศึกษาสูงสุดระดับ  

สถาบัน  

ปท่ีสําเร็จการศึกษา  วุฒิที่ไดรับ  

วิชาเอก  
 

.  

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
๖. ตําแหนงงานและความรับผิดชอบในปจจุบันโดยยอ 
 

 

 

๗.  □ ปจจุบันไมดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 □ ปจจุบันดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

โปรดระบุ

ตําแหนง 

 

     หากขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ขาพเจายินดีลาออกจากการดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๘. ประสบการณการบริหารงาน (ตาํแหนง/ป)  

 

 

 

 

 

รูปถาย 

ขนาด 1.5 นิ้ว 



-๒- 

๙. ประสบการณในการติดตอประสานงาน ทักษะในการสื่อสาร และสรางเครือขายกับหนวยงานภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

 

 

 

๑๐. ประสบการณในการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือการทํางานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร หรือ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 
 

๑๑. ประสบการณอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

 

 

 

 

๑๒. ผลงานดีเดนตาง ๆ   

 

 

 

 

๑๓. วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร สสวท. ในขณะดํารงตําแหนง 
 

 

 

  
-  



-๓- 

๑๔. การรับรองคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

๑.  มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับกิจการของสถาบัน 

๒.  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  

๓.  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

๔.  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๕.  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน 

๖.  มีสัญชาติไทย 

๗.  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

๘.  ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือหรือลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงานขององคการ

มหาชนอ่ืน 

๙. ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และองคการมหาชนอ่ืน 

๑๐. ไมเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค

การเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

๑๑. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท

มหาชนจํากัดเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๑๒. สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา  

๑๓. ไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนขัดแยง หรือมีขอพิพาทกับสถาบัน  

๑๕. ขาพเจามีเจตจํานงเขารับการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และไดรับทราบขอกําหนด หลักเกณฑ ตามประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
 ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีไดกรอกไวในใบสมัครนี้เปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ  ผูสมัคร 
(  ) 

วันที ่  เดือน  พ.ศ.  



-๔- 

 

หมายเหตุ ผูสมัครตองจัดสงเอกสารประกอบการสมัครพรอมใบสมัคร ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  

พรอมขอความรับรองความถูกตองของเอกสาร ดังน้ี  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 

๔. ใบรับรองแพทย (กอนวันทีส่มัครไมเกิน ๓ เดือน) 

๕. เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือไดถึงการดํารงตําแหนง 

๖. เอกสารอางอิงหรือเอกสารอ่ืนที่จะเปนประโยชนตอผูสมัคร   

โปรดสงที่   นายวชิร ศรีคุม เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

 (e-mail: wsrik@ipst.ac.th)  

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

 หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๒๑๘  

 ภายในวันที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย สสวท. จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เปนหลัก  

 (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางนิรมล สุวรรณละออง e-mail: nsuwa@ipst.ac.th  

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๑๒๑๙, ๐๘ ๓๕๘๕ ๓๖๓๖   

 ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารไดที ่https://www.ipst.ac.th/ 

 


	
	รูปถ่าย




