
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน  4  ฉบับ ดังนี ้

1. หนังสือโรงพยาบาลจังหวัดสงขลา ท่ี สข 0032.301.2/ว 204 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม
2563 เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธขาวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางเหมาบริการ 

2. หนังสือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท่ี
อว 6203/ว 146 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเขารับสรรหาและคัดเลือกเปนผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

3. หนังสือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคนและทุนดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม ท่ี อว 6202/271 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการหนวยบริหาร
และจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคนและทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

4. หนังสือสํานักการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ี อว 0602.08(01)/ว
596 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสัมฤทธิบัตร 

สําหรับรายละเอียดสามารถดาวนโหลดไฟลไดจาก http://general.rmutsv.ac.th หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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ประกาศ 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูอํานวยการ 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทําใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานในระบบ

บริหารการวิจัยและจัดการทุนของไทย โดยมีหนวยงานบริหารและจัดการทุน 4 หนวยงานซึ่งเปนหนวยงานทําหนาที่บริหาร

การวิจัยและจัดการทุนเดิม คือ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สํานักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งแตละหนวยจะมีภารกิจของตนเอง ทํา

ใหไมครอบคลุมทุกมิติของการขับเคลื่อนไทยสูประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และไมมีกําลังพอที่จะสามารถผลักดันให

ประเทศไทยสามารถสรางนวัตกรรมในตลาดโลกได ดังนั้น สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แหงชาติ  จึงไดมีมติใหจัดตั้งหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดานขึ้น ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารที่มี

ความเปนอิสระ และมีสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ทําหนาที่เปน

รมนิติบุคคล โดยไมเขาไปแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการบริหารและผูอํานวยการ ทั้งนี้ 3 หนวยบริหารและจัดการทุน 

ใน สอวช. ประกอบดวย หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาดานกําลังคน (บพค.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาเชิงพื้นที ่ (บพท.) โดย

ทั้ง 3 หนวยที่ตั้งขึ้น เมื่อขึ้นรูปและฟูมฟกเพ่ือใหแนใจวาสามารถเปนหนวยงานบริหารและจัดการทุนที่มีประสิทธิภาพแลวจะ

เรง Spin off ออกจาก สอวช. โดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดวาจะใชเวลาไมเกิน 3 ป 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) มีภารกิจในการจัดสรร

ทุนวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการ

ถายทอดเทคโนโลยี การสรางตลาดนวัตกรรม การสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย และการ

พัฒนาแพลตฟอรมทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหองปฏิบัติการเพื่อการ

ใหบริการดานคุณภาพและการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ การใหทุนดังกลาวมุงเนนการสนับสนุนแผนงานที่มีความรวมมือหรือ

การรวมลงทุนกับผูใชประโยชน อาทิ SMEs และภาคอุตสาหกรรม  

  เนื่องจากรักษาการผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ คน

ปจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หนวย บพข. จึงประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

เปนผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ในการนี้หนวย บพข. จึงขอ

เชิญชวนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเขารับการคัดเลือกเปน ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. คุณสมบัติ 

  1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) สามารถทํางานใหแก หนวย บพข. ไดเต็มเวลา โดยสามารถเริ่มงานไดตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

  (3) มีอายุไมต่ํากวา 40 ป และไมเกิน 62 ป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 (4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

  (5) มีวุฒิการศึกษาอยางตํ่าระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ใหการรับรอง 

  (6) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

 (7) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (8) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (9) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ

เอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 

 (10) ไมเคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามกฎหมาย 

 (11) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ        ผูดํารง

ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

  (12) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของกับ หนวย บพข. หรือกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ 

หนวย บพข. ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในกิจการที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละศูนยจุด

หาของจํานวนหุนหรือทุน 

  (13) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่งหรือเทียบเทาดังตอไปนี้ 

- ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา เปนผูบริหารสูงสุดหรือรองของ

หนวยงานตั้งแตระดับสํานัก สถาบัน หรือศูนยขึ้นไป หรือตั้งแตคณบดีขึ้นไป  

- ในภาคเอกชน เปนผูบริหารหรือรองที่มปีระสบการณในการบริหารการวิจัย 

 (14) มีความสามารถในการเขาใจและสามารถถายทอดนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ 
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

   คุณสมบัติเฉพาะของผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ซึ่งจะใชเปนกรอบพิจารณาคือ “มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” และ

ตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี ้

   (1) มีความเปนผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม สามารถสรางทีมงานและสามารถ

ดําเนินงานจากแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติได 

   (2) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ คิดเชิงสรางสรรค และคิดเชิง

วิเคราะห และมีวิสัยทัศนในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ 

   (3) มีความสามารถในการแสวงหาและนําไปสูแหลงความรูและมีผลงานทางวิชาการ 

   (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานและรวมงานกับบุคคลและองคกร

ภายในประเทศ ตางประเทศ และระหวางประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทําความเขาใจทั้งกับ  ผูที่อยูในวงการและ

ผูอยูนอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมได 

  (5) มีความสามารถหรือประสบการณในการถายทอดเทคโนโลยี 

   ทั้งนี้ ผูสมัครตองแนบประวัติการทํางานพรอมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงวาตนมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจ

แนบหนังสือสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมดวย 

 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ มีดังนี้ 

  2.1 บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง หนวย บพข. ตามความในหมวด 1 การจัดตั้ง ขอ 5 (2) โดย

ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีหนาที่และอํานาจตามความใน

ขอ 6 ตามขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

วาดวยหนวยบริหารและจัดการทุน พ.ศ.2562 

 2.2 บริหารงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 2.3 จัดทําผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 การดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ จะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
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3. วาระการดํารงตําแหนงและคาตอบแทน 

  3.1 ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ จะมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน นอกจากนี้ ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการ

ทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ อาจพนจากตําแหนงไดเมื่อคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและ

จัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหออก เพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือกอใหเกิดความเสียหายรายแรงแก หนวย บพข.หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง

อยางใดตามความในขอ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุน 

 3.2 ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศจะไดรับ

คาตอบแทนตามกรอบอัตราเงินเดือนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดดังนี้ 

   (1) คาตอบแทนพื้นฐานเปนเงินเดือนประจํา (base salary) ตามอัตราขององคการมหาชน     กลุมที่ 2 โดย

มีชวงอัตราเงินเดือนระหวาง 100,000 – 250,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้ง

ความคาดหวังของผลสําเร็จของงานที่จะทําความตกลงกับคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   (2) ประโยชนตอบแทนอื่นที่เปนตัวเงิน (cash allowance) เชน คาพาหนะ คารักษาพยาบาล  คาประกัน

ชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ จายเปนรายเดือนไมเกินรอยละ 25 ของเงินเดือนประจํา 

  (3) คาตอบแทนผันแปร (performance base pay) ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน จายไมเกินรอยละ 25 ของ

เงินเดือนประจํา โดยคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดเปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด รวมถึงการ

ประเมินผลงานตามผลผลิต และผลลัพธของงานตามขอตกลงระหวางคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดาน

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ กับผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

   

4. การสมัครเขารับการคัดเลือก 

 4.1 ผูสนใจที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ จะตองยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการหนวยบริหารและ

จัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ กําหนด พรอมเอกสารประกอบการยื่นสมัครไดแก ประวัติและ

ผลงานโดยละเอียด พรอมรูปถาย จํานวน 1 ชุด  
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4.2 รายการเอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

    (1) เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 

   (2) ใบรับรองแพทย 

   (3) เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือไดถึงการดํารงตําแหนง 

  (4) เอกสารอางอิงหรือเอกสารอื่นที่จะเปนประโยชนตอผูสมัคร 

  (5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ภายใน 3 ป ขางหนา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล ความเขาใจ

และความสามารถในการจัดทํานโยบายและแผนที่นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและบูรณาการไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 

จํานวน 1 ชุด 

   

5. การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูที่ผานการคัดเลือกในรอบ

แรกโดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังตอไปนี้เปนเกณฑ 

   (1) คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1 

   (2) ประสบการณการบริหาร ในภาคราชการ องคกรอิสระ หรือภาคเอกชน และการรวมเปนกรรมการจัด

ระบบงานหรือระบบบริหาร 

   (3) ประสบการณการบริหารงานวิจัย และ/หรือมีความเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษา หรือวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

   (4) ประสบการณในการติดตอกับองคกรภายในประเทศและระหวางประเทศ 

   (5) ผลงานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ 

  (6) มีความสามารถหรือประสบการณในการถายทอดเทคโนโลยี 

  5.2 ผูที่ผานการคัดเลือกในรอบแรกจะตองเขารับการสัมภาษณและแสดงวิสัยทัศนในวันที ่25 มิถุนายน 2563 ตามเวลา

และสถานที่ท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด 

    ในการพิจารณาความเหมาะสมผูที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ จะใชวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสมัครที่ผานการคัดเลือกรอบ

แรกกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้ เปนเกณฑ 

    (1) มีความเปนผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม สามารถสรางทีมงานและสามารถ

ดําเนินงานจากแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติได 

    (2) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ คิดเชิงสรางสรรค และคิดเชิง

วิเคราะห และมีวิสัยทัศนในการพัฒนาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเหมาะสมกับสถานภาพของ

ประเทศ 

   (3) มีความสามารถในการแสวงหาและนําไปสูแหลงความรูและมีความเขาใจในงานทางวิชาการ 



                                                                                       

หนาที่ | 6 

    (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานและรวมงานกับบุคคลและองคกร

ภายในประเทศ ตางประเทศ และระหวางประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทําความเขาใจทั้งกับ  ผูที่อยูในวงการและ

ผูอยูนอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมได 

  (5)  มคีวามสามารถหรือประสบการณในการถายทอดเทคโนโลยี 

  (6)  คุณสมบัติและคุณลักษณะสําคัญอื่น    

  5.3 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่

กฎหมายกําหนดเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ เสนอคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศพิจารณา

แตงตั้งตามความในขอ 14 (4) ตามขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหนวยบริหารและจัดการทนุ พ.ศ.2562 ตอไป  

  

 6. ขอสงวนสิทธิ 

6.1  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เห็นวาผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อยังไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ หรือ

คณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทรงไวซึ่งสิทธิในการ

เริ่มกระบวนการสรรหาใหม  

 6.2  คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทรงไวซึ่งสิทธิในการปรับเปลี่ยนวันสัมภาษณและแสดงวิสัยทัศนในกรณีสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไมสงบ หรือเหตุสุดวิสัย โดยจะแจงใหผูสมัครทราบตอไป 

 

7. การสงเอกสารใบสมัครและอ่ืน ๆ  

 7.1  สงใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ไดท่ี 

   นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

 e-mail: walaithip@nstda.or.th 

  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (สมัคร ผอ. บพข.) 

  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  หมายเลขโทรศัพท 081-296-4986 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 63 เวลา 16.00 น.   

 ทั้งนี้ หนวย บพข.จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑเปนหลัก  

   

 หรือสงดวยตนเองที ่

  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (สมัคร ผอ. บพข)  

  ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ตามที่อยูขางตน ภายในภายในวันที่ 5 มิถุนายน 63  เวลา 16.00 น. 
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  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

 หมายเลขโทรศัพท 081-296-4986 e-mail: walaithip@nstda.or.th 

 

  7.2 ดาวนโหลดใบสมัครและใบเสนอชื่อ และรายละเอียดการเขารับการคัดเลือกตําแหนงผูอํานวยการหนวยบริหาร

และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศไดท่ี 

     https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUCDirector2020  
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ประกาศ 
หน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา 

การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม (บพค.) 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ 

หน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม (บพค.) 

 
 ตามที่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดตั้งหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(บพค.)  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้
ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื ่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนมีหน้าที่และอำนาจในการรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจาก
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือแหล่งทุนอื ่น และบริหารเงินดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อผูกพันการรับทุน บริหารแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน
ความรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล และระบบการ
จัดสรรทุนภายใต้วัตถุประสงค์ของหน่วยบริหารและจัดการทุน จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับทุน กลั่นกรอง
คำขอรับทุน และจัดสรรทุนให้แก่ผู ้รับทุน ส่งเสริมและประสานให้ผู ้รับทุนรวมตัวเพื่อร่วมกันรับและดำเนิน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้เกิดพลังและความสำเร็จ ติดตามและช่วยเหลือให้โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนประสบผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ในภาพรวมว่าสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมหรือไม่ และทำข้อเสนอเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแผนงานใหม่ และจัดทำรายงานประจำปีของหนว่ย
บริหารและจัดการทนุเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้หน่วย
บริหารและจัดการทุนมีอิสระในการบริหารงานจาก สอวช. แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของ สอวช. 
 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในการนี้ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. คุณสมบัติ 
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) สามารถทำงานให้แกห่น่วยบริหารและจัดการทุนได้เต็มเวลา 
  (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  (4) มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง 
  (5) มีอายุไม่เกิน 62 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 (10) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมาย 
 (11) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ        
ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (12) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือกิจการที่ขัดหรือ
แย้งกับวัตถุประสงค์ของหน่วยบริหารและจัดการทุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ในฐานะเป็นกรรมการ   
ที่ปรึกษา ตัวแทน ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐหรือธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยบริหารและจัดการทุน ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ
หรือธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมี
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริหารและจัดการทุน เป็นต้น เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในกิจการที่กระทำการอันมีส่วน
ได้เสียเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นหรือทุน 
  (13) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้ 

- ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป 

- ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน 2 ระดับ 
- ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีข้ึนไป  

(14) มีความสามารถในการเข้าใจและสามารถถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 
 1.2 คุณสมบตัิเฉพาะ 
   คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ 
“ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการอุดมศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำนโยบาย บริหารจัดการแผนงานด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
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(2) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่  สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง (Conflict 
Management) ไดเ้ป็นอย่างดี  
   (3) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และ
คิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ 
   (4) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้ 
   (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและ
องค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับ  
ผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ 
   ทั้งนี้ ผู ้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วย 

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มีดังนี้ 
  2.1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
หน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 ข้อ 5(1) โดยผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหาร
และจัดการทุน พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
  2.2 บริหารงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
  การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
 
3. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน 
  3 .1 ผ ู ้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม อาจพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อ
คณะกรรมการบร ิหารหน ่วยบร ิหารและจ ัดการท ุนด ้านการพ ัฒนากำล ังคนและทุนด ้านการพ ัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการ
ทุน พ.ศ. 2563 ข้อ 4 
 3 .2 ผ ู ้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะได้รับค่าตอบแทนตามกรอบอัตราเงินเดือนที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดดังนี้ 
   (1) ค่าตอบแทนพื้นฐานเป็นเงินเดือนประจำ (base salary) ตามอัตราขององค์การมหาชน     
กลุ่มที่ 2 โดยมีช่วงอัตราเงินเดือนระหว่าง 100,000 – 250,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  
   (2) ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (cash allowance) เช่น ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 
25 ของเงินเดือนประจำ 

(3) ค่าตอบแทนผันแปร (performance base pay) ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน จ่ายไม่เกินร้อยละ 
25 ของเงินเดือนประจำ โดยคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด รวมถึง
การประเมินผลงานตามผลผลิต และผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กับ
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

 

4. การสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก 
 4.1 ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
กำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครได้แก่ ประวัติและ
ผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 ชุด  

4.2 รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 
   (2) ใบรับรองแพทย์ 
   (3) เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการดำรงตำแหน่ง 
  (4) เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร 
  (5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้ างนวัตกรรม ภายใน 3 ปี 
ข้างหน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล และกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 การบริหารจัดการแผนงาน
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ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และแผนที่นำไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด 
 

5. การพจิารณาคดัเลอืก 
5.1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที ่ผ่านการ

คัดเลือกในรอบแรกโดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็น
เกณฑ ์
   (1) คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1 
   (2) ประสบการณ์การบริหาร ในภาคราชการ องค์กรอิสระ หรือภาคเอกชน และการร่วมเป็น
กรรมการจัดระบบงานหรือระบบบริหาร 
   (3) ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย และ/หรือมีความเชี ่ยวชาญด้านการอุดมศึกษา หรือ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   (4) ความเชี่ยวชาญด้านติดต่อประสานงานและการสร้างเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 
   (5) ผลงานที่สำคัญ 
  5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 
2563 ตามเวลาและสถานที่ท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด 
    ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะใช้
วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณา
ในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ 

(1) มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำนโยบาย บริหารจัดการแผนงานด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 

(2) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่  สามารถสร้างทีมงานและ
สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้  ตลอดจนมีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง (Conflict 
Management) ไดเ้ป็นอย่างดี  

 (3) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และ
คิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับ
สถานภาพของประเทศ 
   (4) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้ 
   (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและ
องค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับ  
ผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ 
    (6)  คุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญอ่ืน     
  5.3 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำหนดเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วย
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บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม พิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
 
 
6. ขอ้สงวนสทิธ ิ
 ในกรณีที ่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าผู ้สมัครยังไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที ่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ บพค. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะไม่เสนอชื่อให้ คณะกรรมการบริหารหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม แต่งตั้งผู้สมัครหรื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็น ผู้อำนวยการ บพค. ก็ได้ และทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเริ่ม
กระบวนการสรรหาใหม่   
 
7. การส่งเอกสารใบสมัครและอื่นๆ  
 7.1  ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ 
   น.ส. ธนวรรณ ศรีทอง เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
เลขที่ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 18 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
10600  
หมายเลขโทรศัพท์ 065-909-9442  ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

  ทั้งนี ้บพค. จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก  
   
 หรือส่งด้วยตนเองท่ี 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
ชั้น 18 อาคารเคเอกซ์ ตามท่ีอยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ธนวรรณ ศรีทอง  
  หมายเลขโทรศัพท์ 065-909-9442  e-mail: thanawan.sri@nxpo.or.th 
 
  7.2 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมได้ที ่

https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUBDirector2020 
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