
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ

ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก 

และประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้  

  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และ

ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

  

หมวดที่ ๑ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

---------------------------------- 

  ข้อ ๓ การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก/สถาบัน ซึ่งได้รับการแบ่งส่วนราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ

ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้  

       (๑) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

       (๑.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงาน 

บริหารงานทัว่ไป  

    (๑.๒) ด ารงต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 

              (ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 

                                          (ข) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

              (ค) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า รวมกับต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

               (ง) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 

               (จ) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

 

 



 

 

-๒- 

 

                                       (ฉ) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) หรือ (จ) แล้วแต่กรณี 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ก. พ. อ. ก าหนด 

                                (๑.๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าซึ่ง

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

    (๑.๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือ

เทียบเท่า 

                                (๑.๕) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และรับรองหน่วยจัด ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งให้ด ารง   

ต าแหน่งรักษาการไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ     

การแต่งตั้ง 

 (๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก/สถาบันต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

  (๒.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงาน

หลัก ตามลักษณะงานของส่วนราชการ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี ซึ่งแบ่งส่วนราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย หรือในสายงานบริหารงานทั่วไป ในกรณีที่ เป็นส่วนราชการที่มีอ านาจและ

หน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

      (๒.๒) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 

            (ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก/สถาบัน 

            (ข) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

            (ค) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี 

            (จ) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข ก. พ. อ. ก าหนด 

                          (๒.๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกอง หรือ

หน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๓ ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานในกองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะ

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนภายในกองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                        (๒.๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงาน

เลขานุการส านัก/สถาบัน 



 

 

-๓- 

 

   (๒.๕) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรบริหารงานบุคคลระดับสูงที่ ก.พ.อ. ก าหนด และรับรองหน่วยจัด ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

รักษาการไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

 

 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์การประเมิน 

--------------------------------- 

  ข้อ ๔ การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

และต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ให้ประเมินจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

         (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

         (๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

         (๓) สมรรถนะทางการบริหาร 

         (๔) ข้อเสนอแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงงานหรือระบบงานของ 

หน่วยงาน 

ข้อ ๕ เกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้ 

       (๑)  การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีต้องผ่านการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับต าแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และข้อเสนอแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการ พัฒนาปรับปรุง

งานหรือระบบงานของหน่วยงาน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

                  (๒) การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านัก/สถาบัน ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และข้อเสนอแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการ

พัฒนาปรับปรุงงานหรือระบบงานของหน่วยงาน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 

 

 

 



 

 

-๔- 

หมวด ๓ 

วิธีการคัดเลือกและประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

------------------------------------ 

 ข้อ ๖ วิธีการคัดเลือก ในกรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหารว่างลง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                   (๑) หน่วยงานเจ้าของอัตราพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่งที่ว่างลง

ไปพลางก่อน และส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งที่ว่าง 

                             (๒) ให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น

พิจารณาด าเนินการคัดเลือก โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม  ดังนี้ 

                                 (๒.๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เป็นประธานกรรมการ 

                                 (๒.๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากวา่ระดับของต าแหนง่ท่ีแต่งต้ัง 

จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

  (๒.๓) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของอัตรา เป็นกรรมการ 

     (๒.๔) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                            (๓)  กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัคร 

                            (๔)  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

                            (๕) คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และ

รายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

                            (๖) คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นสรุปผลการคัดเลือกต่อ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติผลการคัดเลือกกรณีต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า

ส านักงานเลขานุการส านัก/สถาบัน และให้ความเห็นชอบกรณีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

                    ข้อ ๗  การคัดเลือกต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 

และให้ผู้ได้รับคัดเลือกรักษาการในต าแหน่งเป็นเวลา ๖ เดือน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผู้ได้รับคัดเลือก

รักษาการในต าแหน่งมาแล้วมากกว่า ๖ เดือนก็ไม่ต้องรักษาการในต าแหน่งนั้นอีก แต่หากรักษาการในต าแหน่งมา 

ไม่ครบ ๖ เดือนก็ให้รักษาการในต าแหน่งนั้นจนครบ ๖ เดือน 

 

 

 

 



 

 

-๕- 

  ข้อ ๘ วิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

                              (๑) ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ

แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร โดยมีองค์ประกอบชุดเดียวกับคณะกรรมการคัดเลือก 

                              (๒) ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ด าเนินการประเมิน

ผู้ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

 

หมวด ๔ 

การแต่งตั้ง 

--------------------------- 

                ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้อธิการบดีแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอนุมัติ ผลการคัดเลือก 

หรือไม่ก่อนวันที่รักษาการในต าแหน่ง 

                    ข้อ ๑๐ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอาจก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้ 

 

                                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

                                               กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

                                                                รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






