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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 

 
 สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับ        
การจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2541 และค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 314/2541     
ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การก ากับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  
โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ก าหนดขอบเขตนโยบาย แผนและเป้าหมายการด าเนินงาน
ควบคุม และก ากับดูแลการบริหารงานของสถาบันยานยนต์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. พันธกิจของสถาบันยานยนต์ 
1.1 เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ (Knowledge Center) เ พ่ือเสนอแนะแนวทาง นโยบาย            

แผนกลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมนี้  
โดยครอบคลุมด้านการผลิต เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด 

1.2 สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในงานด้านมาตรฐานและการตรวจ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
และการพัฒนานวัตกรรม และอ่ืนๆ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
บรรลุผลตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต งานออกแบบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
และยกระดับมาตรฐาน 

1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในด้านผลิตภาพเพ่ิม 

1.4 พัฒนาผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมการผลิต และออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
1.5 ให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านข้อมูล การตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรม  

การตรวจประเมินและการรับรอง การฝึกอบรม และให้บริการปรึกษาแนะนาในด้านกระบวนการผลิต การพัฒนา
และรับรองทักษะฝีมือการทางาน และอ่ืนๆ 

1.6 ประสานและร่วมมือกับองค์กรและสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ยานยนต์ 
รายละเอียดสถาบันยานยนต์สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ www.thaiauto.or.th 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
2.1 ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ 
2.2 ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของสถาบันยานยนต์ รวมถึงการสั่งการและก ากับ 

ดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน  
2.3 ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของสถาบันยานยนต์ 
2.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันยานยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

จากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก 
2.5 ประสานและร่วมมือกับองค์กรและสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ยานยนต์ 
2.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เป็นคราวๆ ไป 

http://www.thaiauto.or.th/
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก 
(3) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ให้การรับรอง 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  
หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี 

(6) ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ  
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(7) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(8) สามารถปฏิบัติงานให้แก่สถาบันฯ ได้เต็มเวลา 

ในกรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การมหาชน  
หรือองค์กรที่มี พ.ร.บ.รองรับ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ตลอดจนพนักงาน หรือ
ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานเอกชน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องพร้อมปฏิบัติ งานให้กับ 
สถาบันยานยนต์ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากสถาบันยานยนต์ 

(9) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง    

(10)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(11)  มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(12)  มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการท างานให้สถาบันยานยนต์ 
(13)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันยานยนต ์

 ทีก่ าหนดไว้  
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

(1) มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ก ากับดูแลสถาบันยานยนต์ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถาบันยานยนต์ 

(2) มีบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้น า มีความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูง 
ในการตัดสินใจ สั่งการ และบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

(3) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
และการคิดวิเคราะห์ 

(4) มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศได้เป็นอย่างด ี

(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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4. เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน 
4.1 การจ้างตามสัญญาการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ เป็นการท างานเต็มเวลา  

โดยมีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงาน  
4.2 ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์จะมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน 
4.3 ระหว่างการด ารงต าแหน่งจะมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4.4 ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันยานยนต์จะประกอบอาชีพเสริม หรือรับจ้างท างานอ่ืนทั้งในและนอกเวลา 

ท าการมิได ้
4.5 อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และมีสวัสดิการ

เป็นไปตามระเบียบอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ว่าด้วยการบริหารบุคคล ปี พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ 

 

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน 
5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.4 ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการด ารงต าแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.5 ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง 
5.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบส าคัญการสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
5.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ามีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
5.8 เอกสารแสดงแผนผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีต าแหน่งในระดับบริหารองค์กร 
5.9 เอกสารแสดงผลงาน โครงการที่ส าคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความ ส าเร็จ 

ที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
5.10 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถาบันยานยนต์ เป็นภาษาไทย  

เพ่ือแสดงว่าตนมีวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางด าเนินงานสถาบันยานยนต์ใน 4 ปีข้างหน้า (ความยาวไม่เกิน  
4 หน้ากระดาษ A4) 
 

6. การพิจารณาคัดเลือก 
6.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และ

เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา 
สถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  
หรือเป็นโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้สถาบันยานยนต์ หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ตามก าหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 

6.2 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์  จะใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถาบันยานยนต์พิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ว่าจ้าง บรรจุ และอัตราเงินเดือนในต าแหน่ง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถาบันยานยนต์ 
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6.3 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ สงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือก แต่งตั้ง หรือไม่คัดเลือก
แต่งตั้งผู้สมัครทุกรายหรือรายใดรายหนึ่งก็ได้  หรือจะยกเว้นการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องด าเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ กับคณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการ
สถาบันยานยนต์ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
   

7. ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบและเอกสารประกอบตามที่ก าหนด จ านวน 5 ชุด  
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด โดยใส่ซองปิดผนึก ส่งถึง 
 

  ประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
  อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 4 
  ซอยตรีมิตร กล้วยน้ าไท ถนนพระรามที่ 4 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

หมดเขตรับสมัครวันที ่15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น.  
หากส่งทางพัสดุไปรษณีย์จะถือวันเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอ านวยการสนับสนุน โทรศัพท์ 0 2712 2414 ต่อ 6002  
หรือดูข้อมูลได้ที่ http://www.thaiauto.or.th/2020/th/jobs/ 
 
 ในกรณีผู้สนใจสมัครจ านวนน้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ อาจพิจารณา 
ขยายเวลาการรับสมัคร หรืออาจปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เปิดกว้างมากขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร  
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของสถาบันยานยนต์ 
 
       ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
                  (นายรัชดา สิงคาลวณิช) 
          ประธานกรรม การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
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