ประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง
การสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (สดร.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
๒๕๔๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ คณะกรรมการสรรหา
จึงประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาไว้ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามภายหลังที่ได้รับการสรรหา มีรายละเอียดดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการของสดร.
ตามที่กาหนดไว้ในวั ตถุ ป ระสงค์และอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๑
นอกจากนี้ผู้ได้รับการสรรหาต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๒) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
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(๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับ สดร. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของ สดร. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ สดร.
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะมีรายละเอียดดังนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์และอื่นๆที่เหมาะสมกับกิจการของ สดร.
(๓) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในตาแหน่งผู้บริหารหรือเทียบเท่า ในกรณี
เป็นองค์กรเอกชนจะต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองกรรมการผู้จัดการ
(๔) มีประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. วาระการดารงตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
ผู้อานวยการ สดร. จะมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่เกินคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน โดยจะได้รับค่าตอบแทนพื้นฐานเป็นเงินเดือนประจา (base salary) และประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่เป็นตัวเงิน (cash allowance) เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าตอบแทนผันแปร (performance based pay ) โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
เงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๓. หน้าที่ของผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ สดร. มีหน้าที่บริหารกิจการของ สดร. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ สดร.
ระเบีย บ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ หรือ คณะกรรมการบริหาร สดร. รวมทั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๓.๑ เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการบริหารสดร. เพื่อให้การดาเนินงานของ
สดร. บรรลุวัตถุประสงค์
๓.๒ เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ สดร. รวมทั้งรายงานการเงิน
การบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการบริหารสดร. เพื่อพิจารณา
๓.๓ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของ สดร. ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารสดร.
๔. วิธีการสรรหาและคัดเลือก
๔.๑ คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคัดเลือกผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ จากใบ
สมัครและเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ ๕ เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
๔.๒ คณะกรรมการสรรหา จะเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตาม
วันและเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๔.๓ คณะกรรมการสรรหา สรุปผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ
สดร. จานวนไม่เกิน ๒ ราย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสดร. เพื่อพิจารณาต่อไป
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบสมั ค รตามแบบที่ก าหนด โดยขอรั บ ได้ ที่ สดร. หรื อ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ม
www.narit.or.th

ได้ จ าก
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๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๖ ชุด
๕.๓ สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จานวน ๖ ชุด
๕.๔ หนังสือรับรองการทางาน หรือประสบการณ์ พร้อมทั้งระบุ บุคคลอ้างอิงในประเทศไทยอย่าง
น้อย ๓ คน จานวน ๖ ชุด
๕.๕ เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพประจาปี (ไม่เกิน ๑ เดือนก่อนยื่นใบสมัคร)พร้อมสาเนา ๖ ชุด
๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว ( ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๖ รูป
๕. ๗ ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน ผลงานทางการบริ ห า ร
การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ และเอกสารอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณา
สรรหา พร้อมสาเนา ๖ ชุด
๕.๘ เอกสารเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางในการทางานในหัวข้อ “การบริหารงานในตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการ สดร.” ในวาระที่ เ ข้ า ด ารงต าแหน่ ง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยพิ ม พ์ ด้ ว ยรู ป แบบอั ก ษร
TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมสาเนา ๖ ชุด
๕.๙ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Power Point หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่ใช้ในวันสัมภาษณ์ และ
แสดงวิสัยทัศน์ จานวน ๖ ชุด
๖. กาหนดการ
๖.๑ ผู้ ที่ป ระสงค์จ ะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อานวยการ สดร. สามารถยื่น ใบสมัครพร้อม
เอกสารทั้งหมด ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองในเวลาราชการ ได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๙๑ อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
เชีย งใหม่ จั งหวัดเชีย งใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๕๕๖๙ ต่อ ๒๐๘ โทรสาร ๐๕๓๒๒๕๕๒๔
(๒) ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับภายในวันและเวลาดังกล่าว โดยถือเอาวันและ
เวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ โดยส่งถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่อยู่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๙๑ อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๖.๒ ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ และ แสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ หรือสถานที่ที่
คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยผู้ ส มั ครแสดงวิสั ยทั ศน์ คนละไม่เกิ น ๒๐ นาที และคณะกรรมการสรรหา
สัมภาษณ์ไม่เกิน ๑๐ นาที การเสนอวิสัยทัศน์อาจใช้ Power Point หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายพินิติ รตะนานุกูล )
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

