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ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารสรรหาผู้อ านวยการองค์ก ารมหาชนตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๕) (ช) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการบริห ารสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กข้อ บั งคั บ คณะกรรมการบริห ารสถาบั น ทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ
ว่าด้วยการสรรหาผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบัน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบัน
“คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
“กพม.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกคาสั่ง
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการสถาบันเป็นผู้วินิจฉัย
และคาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และพระราชกฤษฎี ก าจัด ตั้ งสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘ บุคคลที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกินหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับใบสมัคร
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองและไม่นับรวมปริญญากิตติมศักดิ์
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) เคยปฏิบัติงานในภาครัฐหรือเอกชน และมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาครัฐ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองอธิบดี
รองอธิการบดี คณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเทียบเท่า
(ข) ในกรณี ที่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ บ ริห ารระดั บ สูงของภาคเอกชน ต้อ งด ารงตาแหน่ ง
ไม่ต่ากว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทั้งนี้ จะต้องมี
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งและปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๕) คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๙ เมื่อมีกรณีที่ผู้อานวยการจะพ้นจากตาแหน่งตามที่กาหนดในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถาบันแจ้ง กพม. ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันเริ่มกระบวนการสรรหาและการพิจารณาต่อวาระผู้อานวยการก่อนวันครบ
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสี่เดือน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระให้เริ่มกระบวนการโดยไม่ชักช้า
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หมวด ๒
การสรรหาผูอ้ านวยการ
ส่วนที่ ๑
ก่อนเริ่มการสรรหา
ข้อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนของผู้อานวยการ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากรัฐ มนตรี เห็ น ควรแก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ตั วชี้ วั ด ผลผลิ ต
หรือกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อานวยการ ให้คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงตามที่เห็นสมควร
พร้อมด้วยเหตุผลของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุง และเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากรัฐมนตรี
ยืนยันการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ให้ถือความเห็นของรัฐมนตรีในกรณีนั้นเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อานวยการ ที่ได้มีการกาหนดร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี
และคณะกรรมการแล้ว
เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนของผู้อานวยการตามวรรคหนึ่งหรือเป็นกรณีตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้
กพม. ทราบก่อนเริ่มการสรรหา เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบแล้ว จึงดาเนินการสรรหาได้
ส่วนที่ ๒
คณะอนุกรรมการสรรหา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการคณะหนึ่งจานวนห้าคน
เพื่ อ ท าหน้ าที่ สรรหาผู้ที่ ส มควรดารงต าแหน่ งผู้ อานวยการ ซึ่ งต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ค วามเชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันและมีความเป็นกลางทางการเมือง ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) อนุกรรมการ จานวนสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
(๓) อนุกรรมการ จานวนหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) อนุกรรมการโดยตาแหน่ง จานวนหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
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ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๑) และ (๒) อาจแต่งตั้งจากกรรมการของสถาบันก็ได้ และในจานวน
อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ที่มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจารวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
ผู้ เป็ น อนุ ก รรมการ หรื อ เลขานุ ก ารอนุ ก รรมการ จะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ เข้ า รั บ การสรรหา
เป็ น ผู้ อ านวยการ โดยในกรณี ที่ อ นุ ก รรมการหรื อ เลขานุ ก ารอนุ ก รรมการเป็ น ผู้ เข้ ารั บ การสรรหา
เป็นผู้อานวยการให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการหรือเลขานุการอนุกรรมการ
ข้อ ๑๓ ใน กรณี ที่ ภ ายห ลั ง การแ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะอนุ กรรม การสรรห า ห ากมี เ ห ตุ ใ ห้
คณะอนุ กรรมการสรรหาเหลือ ไม่ ครบตามจานวน ให้ คณะอนุก รรมการสรรหาที่ เหลือ อยู่ท าหน้ าที่
ด าเนิ น การสรรหาต่ อ ไป เว้ น แต่ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหา ที่ เ หลื อ อยู่ มี จ านวนไม่ ถึ ง กึ่ ง หนึ่ ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบจานวน
ในการประชุ มคณะอนุ กรรมการสรรหา ถ้าประธานอนุ กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มี ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๔ ให้ คณะอนุ กรรมการสรรหาได้รับ เบี้ ยประชุม ในอั ต ราเดียวกับ คณะอนุ กรรมการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ส่วนที่ ๓
ขั้นตอนและวิธกี ารสรรหา
ข้อ ๑๕ เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การตามข้ อ ๑๑ แล้ ว ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหา
กาหนดวิธีการสรรหาได้ ๒ วิธี คือ วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไปซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการประกาศ
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน หรือวิธีการทาบทามเจาะจงตัวบุคคล โดยคณะอนุกรรมการสรรหา
อาจดาเนินการได้ทั้ง ๒ วิธี หรือวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองเพื่อให้ได้บุคคลที่สมควร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ แผนงานบริหาร
สถาบันและอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และตอบข้อซักถาม
ของคณะอนุกรรมการสรรหา
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปตามข้อ ๑๕ อย่างน้อยจะต้องระบุรายละเอียด
ในประกาศรับสมัคร ดังนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) วัน และเวลาการรับสมัคร
(๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อานวยการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
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(๔) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อานวยการ
(๕) แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ แ ละ
ผลงานสาคัญของผู้สมัครที่ได้เคยกระทามา วิสัยทัศน์และแผนงานบริหารสถาบัน และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด โดยต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
(๖) คุณสมบัติเฉพาะและคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๗ ในกรณีใช้วิธีการทาบทามเจาะจงตัวบุคคลตามข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการสรรหา
ดาเนิ น การให้ มี การเสนอรายชื่อ ผู้ที่ สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการ โดยให้ ค ณะกรรมการที่ มิ ใช่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อ
เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาได้รับรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการทาบทามเจาะจง
ตัว บุคคลตามรายชื่อดังกล่าว ว่าประสงค์จะรับการคัด เลือกเป็นผู้อานวยการหรือไม่ หากประสงค์
ก็ให้จัดส่งแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์และผลงานสาคัญ
ของผู้ตอบรับการทาบทามที่ได้เคยกระทามา วิสัยทัศน์และแผนงานบริหารสถาบัน และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากาหนด โดยต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
คณะอนุกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ข้อ ๑๘ เมื่อดาเนินการสรรหาแล้วเสร็จให้คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอผลการสรรหาต่อ
คณะกรรมการโดยให้ เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ จานวนไม่เกิน ๒ รายชื่อ
โดยให้เรียงลาดับตามตัวอักษร พร้อมแนบแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์และผลงานสาคัญที่ได้เคยกระทามา วิสัยทัศน์และแผนงานบริหารสถาบัน และเอกสารอื่น ๆ
เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจให้
ผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการมาแสดงวิสัยทัศน์ และแผนการบริหารสถาบันต่อคณะกรรมการ
ด้วยก็ได้
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ กพม. แจ้งรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของ
ผู้อานวยการ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการสรรหาให้เสร็จได้ภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการตามข้อ ๑๘ แล้ว
คณะกรรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการตามข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) หรือแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่เจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งสัญญาจ้าง ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการตามกรอบที่คณะกรรมการกาหนด
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจาระยะเริ่มแรกไม่ควรกาหนดไว้
ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนได้ตามผลงานเป็นระยะ ตลอดอายุสัญญา
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การจัด ทาสัญ ญาจ้างผู้อานวยการ ในสัญ ญาต้องประกอบด้วยวัต ถุประสงค์การปฏิบัติงาน
เป้ าหมาย ตั ว ชี้ วัด ผลผลิ ต ตลอดจนกรอบวงเงิ น ค่ า ตอบแทน ทั้ งนี้ กรอบวงเงิน ค่ าตอบแทน
ต้องเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อดาเนิ น การตามข้อ ๑๙ เสร็จแล้ว ให้ เสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อานวยการให้รัฐมนตรีรับทราบ
พร้อมกับร่างสัญญาการจ้างผู้อานวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ ๒๑ ให้สถาบันแจ้งชื่อผู้อานวยการ พร้อมส่งสาเนาสัญญาจ้างผู้อานวยการเป็นเอกสารลับ
เพื่อ กพม. ทราบ
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในกระบวนการสรรหา ให้ประธานอนุกรรมการสรรหา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหา ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๓
การต่อวาระผู้อานวยการ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีผู้อานวยการที่ดารงตาแหน่งวาระแรก และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่าระดับดีมากหรือระดับมาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และคณะกรรมการเห็นว่าการจ้าง
ผู้อานวยการเดิมจะเกิดประโยชน์แก่สถาบัน คณะกรรมการอาจพิจารณาเห็นสมควรให้ดารงตาแหน่ง
ในวาระที่สองได้ โดยไม่ต้องนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามระเบียบนี้มาใช้บังคับ ในการนี้คณะกรรมการ
ต้องเสนอวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทน
ผู้อานวยการให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนทาสัญญาจ้าง
ข้อ ๒๔ ให้สถาบันแจ้งชื่อผู้อานวยการ พร้อมส่งสาเนาสัญญาจ้างผู้อานวยการเป็นเอกสารลับ
เพื่อ กพม. ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชาคร วิภูษณวนิช
ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

