
 

ประกาศสรรหาผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก 

 สถาบันพลาสติก เป็นหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ              

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1.บทบาทของสถาบันพลาสติก 

      สถาบันพลาสติกเป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางล าดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวง

อุตสาหกรรม ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 พร้อมหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก อันประกอบไปด้วย 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก 

เป้าหมาย :  “ ศูนย์กลางความรู้ ศูนย์กลางพันธมิตร เพื่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

อย่างยั่งยืน”  (Partnering & Strengthening for Sustainability) 

วิสัยทัศน์ : “ความมุ่งม่ันเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”  

(Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver) 

พันธกิจ:   - มุ่งมั่นที่เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา (Think Tank) ให้กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

   - มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดสายโซ่มูลค่า ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการตลาดเพ่ือน าไทยสู่การเป็นผู้น าอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน 

    - มุ่งมั่นเป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่จะด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 

 



 
การให้บริการ: ปัจจุบัน สถาบันพลาสติกมีการให้บริการแบ่งออกเป็น 6 ด้าน  ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานด้าน Intelligence database  4. งานด้าน Medical Device industry 

2. งานด้าน Industry Transformation  5.งานด้าน Bio Industry               

3. งานด้าน Productivity    6.งานด้าน Sustainability 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก 

1. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณของสถาบันพลาสติก  
2. ก ากับดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการสถาบันพลาสติก 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันพลาสติกอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกัน 
 ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันพลาสติก  

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป  

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. อายุไม่น้อยกว่า   35  ปี และไม่เกิน 61 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก 

  



 
 3. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ      

     ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดๆในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่ก าหนดไว้ 

 5. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 6. มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 7. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่ก าหนดไว้ 

 8. ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมี  

              ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับ

     โทษให้จ าคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด 

     ลหุโทษ   

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. มีวิสัยทัศน์เก่ียวกับการบริหารจัดการ และก ากับดูแลสถาบันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

    และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถาบันพลาสติก 

 2. มีบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้น า มีความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการ   

    ตัดสินใจสั่งการ และบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 3. มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม  การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

     และการคิดวิเคราะห์ 

 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารกับองค์การ 

    ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภาครัฐ  

    สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน 

 1. การจ้างตามสัญญาการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันพลาสติกมีระยะเวลาในการทดลอง 

    ปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันท าสัญญา 

 2. ผู้อ านวยการสถาบันพลาสติกจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

    แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน 

 3. ระหว่างการด ารงต าแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 
 4. ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันพลาสติก ผู้อ านวยการจะประกอบอาชีพเสริมหรือรับจ้างท างานอ่ืน ทั้ง

    ในและนอกเวลาท าการมิได้โดยเด็ดขาด  

 5. อัตราค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครโดยความเห็นของ 

 คณะกรรมการสถาบันพลาสติกโดยมีอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท และจะได้รับสิทธิ 

 สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ตามระเบียบที่สถาบันพลาสติกก าหนดเช่นเดียวกับ

 พนักงานประจ าระดับบริหารทุกประการ 

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ส าเนาอย่างละ 5 ชุด  

1. ใบสมัคร โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.thaiplastics.org 

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว  

3. ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. ส าเนารับรองหนังสือการท างาน หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการด ารงต าแหน่งจากหน่วยงานต้น 

    สังกัด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

7. ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง 

8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบส าคัญการสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 

9. เอกสารแสดงผลงาน โครงการที่ส าคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความส าเร็จที่ 

   ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

10. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถาบันพลาสติกเป็นภาษาไทยเพื่อ 

       แสดงว่าตนมีวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางด าเนินงานสถาบันพลาสติกใน4ปีข้างหน้า                 

        (ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4) 

6. การพิจารณาคัดเลือก 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมเบื้องต้นจากใบสมัคร และ 

เอกสารประกอบการสมัคร และจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์

 และแสดงวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์

 ตามก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ตามท่ีสมควร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพลาสติกพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ  



 
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ 

เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก คณะกรรมการ

 สรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวนี้ 

 และด าเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ และผู้สมัคร

 ต้องยอมรบัในผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

7. การรับสมัคร 

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแนบและเอกสารประกอบตามที่ก าหนด จ านวน 5 ชุด 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด โดยใส่ซองปิดผนึก ส่งถึง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก 

สถาบันพลาสติก อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หมดเขตรับสมัครวันที่  5  มิถุนายน 2562  เวลา 16.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานกลาง โทรศัพท์ 0 2391 5340 ต่อ 422 

        

 


