
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1 . หนังส ือคณะกรรมาธิการสามัญเ พื ่อ ทําหนา ที ่ตรวจสอบประวัต ิฯ  ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ สว (ศรธ) 0008/(ต) ว 298 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตุลากรศาลรัฐธรรมนูญ 

2. หนังสือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นท่ี ท่ี อว 6204/289 ลง
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัครเพื่อเขารับสรรหา
และคัดเลือกผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

3. หนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด ที่ สว (ศปส) 0008/(ต)ว 333 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติฯ ผูไดรับการเสนอชื่อให
ดํารงตําแหนงตุลากรศาลปกครองสูงสุด 

สํ า ห รั บ ร า ยละ เ อี ย ดส าม า ร ถ  Download file ไ ด จ า ก  http://general.rmutsv.ac.th 
หัวขอขาวประชาสัมพันธ  
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ประกาศ 
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 

 
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้มีการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง

หน่วยงานในระบบบริหารการวิจัยและจัดการทุนของไทย ประกอบกับสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติให้จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่สภานโยบาย
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการแห่งชาติมอบหมาย โดยให้หน่วยบริหารและจัดการทุนมีอิสระใน
การบริหารงาน แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมการแห่งชาติ และมีคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแล
หน่วยบริหารและจัดการทุนตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน ใน สอวช. ประกอบด้วย หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาด้านกำลังคน (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื ้นที่  
(บพท.) และมีเป้าหมายให้หน่วยงานบริหารและจัดการทุนสามารถบริหารงาน วางระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรม และทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง มีระบบการบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลใหม่ได้ภายใน 3 ปี ข้างหน้า 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับพ้ืนที่ 

เนื่องจากรักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่งในวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 หน่วย บพท.  จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็น
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  ในการนี้ หน่วย บพท. จึงขอเชิญชวนผู้มี
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คุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติ 
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) สามารถทำงานให้แก่หน่วยบริหารและจัดการได้เต็มเวลา 
  (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  (4) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. ให้การรับรอง 
  (5) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 62 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (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 หรือเจ้าหน้าทีพ่รรคการเมือง 
 (12) ไม่เป็นผู ้มีส่วนได้เสียในกิจการที ่เกี ่ยวข้องกับสำนักงานฯ หรือกิจการที ่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในกิจการที่กระทำการอันมีส่วนได้เสีย
เช่นว่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นหรือทุน 
 (13) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่า ดังต่อไปนี้ 

- ในส่วนราชการ ตั้งแต่บริหารระดับต้น (รองอธิบดีหรือเทียบเท่า) ขึ้นไป 
- รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื ่นของรัฐ เป็นผู ้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั ้งแต่  

ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป 
- ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรอง 
- ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

(14) มีความสามารถในการเข้าใจและสามารถถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
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 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการหน่วยฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ “มีความสามารถและ
ความเชี ่ยวชาญในด้านการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิจ ัยและนวัตกรรม สังคมศาสตร์ หรือ
มนุษยศาสตร”์ และต้องมคุีณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย บริหารจัดการ
แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์  และมีประสบการณ์ในการจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

(2) มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตามข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 

(3) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงาน
และสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติได ้

(4) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล และมี

ความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับ  ผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได ้

(6) มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาระดับพื้นท่ี 

ทั้งนี้ ผู ้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วย 
   

2. หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีดังนี้  
  2.1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ ตามข้อ 5 (3) และผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจ ตามข้อ 16 ของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการ
ทุน พ.ศ. 2562 รวมทั้ง สามารถบริหารงานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งองค์กรใหม่ภายใน 3 ปี ข้างหน้า 
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  2.2 บริหารงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่  
 การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน  สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

3. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน 
 3.1 ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  อาจพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่หน่วยฯ หรือขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการ
ทุน พ.ศ.2563  
 3.2 ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  จะได้รับค่าตอบแทนตามกรอบอัตราเงินเดือนที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด ดังนี้ 
   (1) ค่าตอบแทนพื้นฐานเป็นเงินเดือนประจำ (base salary) ตามอัตราขององค์การมหาชน     
กลุ่มที่ 2 โดยมีช่วงอัตราเงินเดือนระหว่าง 100,000 – 250,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
   (2) ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (cash allowance) เช่น ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 
25 ของเงินเดือนประจำ 
  (3) ค่าตอบแทนผันแปร (performance base pay) ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน จ่ายไม่เกินร้อยละ 
25 ของเงินเดือนประจำ โดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามคำ
รับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลงานตามผลผลิต และผลลัพธ์
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ของงานตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ กับผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
4.1 ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพ้ืนที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจะต้องยื่นใบสมัครตาม
แบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครได้แก่ 
ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด  

4.2 รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
   (2) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพ (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)    

(3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรพนักงาน
องค์กรเอกชน หรือ บัตรผู้บริหารสถาบันการศึกษา  และสำเนาทะเบียนบ้าน 

(4) เอกสารหลักฐานการดำรงตำแหน่งตาม ข้อ 1.1 (13) โดยมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

(5) เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร ตามข้อ 1.2 
(6) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานและระบบการบริหารของหน่วย

บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใน 3 ปี ข้างหน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ความ
เข้าใจและความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผนที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด (ฟอนต์ TH SarabunPSK หรือเทียบเท่า ขนาด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์
ธรรมดา เว้นระยะห่าง 1.5) 

 

5. การพิจารณาคัดเลือก 
5.1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกโดย

พิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 
   (1) คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1 และคุณสมบัติเฉพาะตาม 1.2 
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   (2) ประสบการณ์การบริหาร ในภาคราชการ องค์กรอิสระ หรือภาคเอกชน และการร่วมเป็น
กรรมการจัดระบบงานหรือระบบบริหาร 
   (3) ประสบการณ์อ่ืนๆ ในด้านการบริหารงานวิจัย และ/หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษา 
หรือวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   (4) ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
   (5) ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 
  5.2 ผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันจันทร์ที่ 29 
มิถุนายน 2563 หรือตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
วันดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน 
   5.3 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการบริหาร
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ต่อไป  
  

 6. ข้อสงวนสิทธิ  
 ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริหารฯ เห็นว่าผู้สมัครยังไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
หรือคณะกรรมการบริหารฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะไม่เสนอชื่อแต่งตั้งผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ีก็ได้ และทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ 
 

7. การส่งเอกสารใบสมัครและอ่ืนๆ  
 7.1 ใบสมัครและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ จัดส่งจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไดท้ี่ 
   ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก 
   

 หรือส่งด้วยตนเองท่ี 
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
  ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ตามท่ีอยู่ข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธิติมาพร แก้วกำเหนิด หมายเลขโทรศัพท์ 081-687-8163 
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  7.2 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื ้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติได้ท่ี 

https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUADirector2020 
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