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การไดม้าของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา



มาตรา ๙ ก าหนดใหม้ี “อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา” 
และ “อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา” 

จ ำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำ คุณสมบัติและลกัษณะตอ้งห้ำม วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 
กำรพ้นจำกต ำแหนง่ และกำรประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
โดยในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องก ำหนดให้มผีู้แทน กศจ. อย่ำงน้อยหนึ่งคน และนำยอ ำเภอหรือผู้แทน อย่ำงน้อยหนึ่งคน 

ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้มีผู้อ ำนวยกำรเขตหรือผู้แทน อย่ำงน้อยหนึ่งคน ร่วมเป็นองค์ประกอบดว้ย

ให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการใหไ้ด้มาซึง่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
นับแตว่ันทีพ่ระราชบญัญัตนิี้บงัคับใช้

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐
ประกำศในรำชกิจจำนุเษกษำ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน องค์ประกอบ วิธีกำรได้มำ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตาม ว ๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ หนังสือเลขที่ ๙๐๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
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ประธานอนุกรรมการ ๑ คน
ผู้แทน กศจ. ๑ คน
นายอ าเภอหรือผู้แทน  ๑ คน
ผู้แทน ก.ค.ศ. ๑ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านการศึกษาหรือด้านอื่นฯ อย่างละ ๑ คน) 
ครู ๑ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๑ คน

โดยมี ผอ.สพท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

โดยข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์ฯ 
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ จ านวน ๑๑ คน 

ประกอบด้วย
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ก .ค .ศ . ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน ๖๒ เขต รวมทั้งสิ้น ๒๔๕ เขต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

และมีเงื่อนไขว่าหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการรายใด 
มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จะถูกเพิกถอนการด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)

ประธาน ก.ค.ศ.

ลงนามในประกาศคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต
และ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา จ านวน ๖๒ เขต 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖
โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
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การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย

ว 16, ว 17/2557

ว 14/2563

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ว 1/2565

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว 16/2565



▪ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30

▪ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งน้ี

▪ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่คุรุสภาออกให้ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีสอน

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ว 14/2563)

ผู้มีสิทธิสมัครสอบแขง่ขัน

ม. 19 (15) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีหน้าที่ “พิจารณา
รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนทีค่วรได้รับ”

มาตรา 46 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตราฐานต าแหน่งนั้นตามมาตรา 42

พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

มาตรฐานต าแหน่งฯ ครูผู้ช่วย
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว 3
ลว. 26 มกราคม 2564



▪ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งน้ี

▪ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ส าหรับ
ปฏิบัติหน้าที่สอน

การพิจารณาเอกสารหลักฐาน

วันที่เข้าศึกษาใน Transcript โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ระบุ 
ปี พ.ศ. ของหลักสูตรก่อน ปี พ.ศ. ที่เข้าศึกษา หรือเท่ากับ 
ปี พ.ศ. ที่เข้าศึกษา เช่น เข้าศึกษา  ปี พ.ศ. 2554 ต้องเป็น
หลักสูตรก่อน ปี พ.ศ. 2554 หรือหลักสูตร ปี พ.ศ. 2554

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุรุสภาออกให้สถานศึกษา 
หากลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้ 
การอนุญาตดังกล่าวถือกว่ายกเลิก

ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ที่เป็นของบุคคลได้



การด าเนินการสอบแข่งขัน ฯ ตาม ว 14/2563

หลักสูตรการคัดเลือก

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
• ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
• ทักษะภาษาอังกฤษ
• ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (200 คะแนน)
• มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
• มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก)
• ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา 
ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ 
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (100 คะนน)
• คุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 
• การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (แฟ้มสะสมงาน)
• ความสามารถด้านการสอน (สาธิตปฏิบัติการสอน)

เกณฑ์การตัดสิน

- ผู้สอบแข่งขัน ต้องได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสบิ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
- ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อยแยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก 

การขี้นบัญชี

1.ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียงแห่งเดียวและสาขาวิชาเอกเดียว
2. ระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิต
3. จัดท ารายละเอียดการประเมินภาค ค ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบ
ที่ส่วนราชการก าหนด และจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้ตรงกับ
ระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อใช้ในการสาธิต
การปฏิบัติการสอน
4. ผู้สมัครทีม่ีผลคะแนนภาค ก และภาค ข ผ่านเกณฑ์
ใหย้ืน่เอกสารการประเมิน ภาค ค ในวัน เวลา และสถานที่

ทีผู้่ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด 

ผู้สมัคร



การด าเนินการสอบแข่งขัน ฯ ตาม ว 14/2563

ส่วนราชการ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

1. ประกาศรับสมัครจ าแนกต าแหน่งว่างตามสาขาวิชาเอก
2. จัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยประกาศรายชื่อ
เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ 
4. ก าหนดวัน เวลา ในการประเมิน ภาค ค รวมทั้งก าหนดรายการและ
จ านวนชุดเอกสารการประเมิน ภาค ค 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภาค ค
6. รวมคะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค และประกาศขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตาม
สาขาวิชาเอก ระยะเวลาการขึ้นบัญชีตามที่ส่วนราชการก าหนด 
(ไม่เกิน 2 ปี)
7. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา

การตั้งกรรมการ ต้องก าหนดให้มีประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ ในแต่ละคณะ และคณะกรรมการประเมิน
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ค กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น
อาจตั้งคณะกรรมการประเมิน มากกว่า 1 คณะ ก็ได้ 

1. ก าหนดวัน เวลา ในการสอบ ภาค ก และภาค ข 
2. ก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

(ไม่เกิน 2 ปี)
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก 
ภาค ข และก าหนดตัวชี้วัดการประเมินภาค ค 
ซึ่งต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้
คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric)
4.  จั ดท า บั ญชี ร า ยชื่ อ ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแต่งตั้ งเป็น
กรรมการประเมินภาค ค



กรณีที่ 1. มีมติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอน
โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไข
ผูกพัน
กรณีที่ 2. มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล
กรณีที่ 3 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว 
ไม่มีผู้สมัคร 
กรณีที่ 4 ด าเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ได้จ านวนคน 
ไม่เพียงพอตามที่ประกาศ
กรณีที่ 5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปด ารงต าแหน่งในพื้นที่ที่
เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆได้
สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศฯ
กรณีที่ 6 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าฯ
กรณีที่ 7 ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการ
คัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ว 16/2557)

กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ได้แก่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

กรณีที่ 1 -7 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
2. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหนง่
ส าหรับกรณีที่ 6 คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้

1) เป็นผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกฯ ตามระบบคุณธรรมท่ียึด
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามท่ีส่วนราชการก าหนด

2) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งฯ จากเงินงบประมาณหรือเงิน
รายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอน
ในสังกัด ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามค าส่ังหรือสัญญาจ้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอน
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด



สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ (ว 16/2557)

วิธีการคัดเลือก มี 2 วิธีการ

❑ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ 
ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์

❑ คัดเลือกตามหลักสูตรแนบทา้ยหลักเกณฑ์ฯ

1. มีมติคณะรัฐมนตรีฯ
2. สัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือ
โครงการ นร.ทุนของรัฐบาล

1. ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขันไมน่้อยกว่าสองครั้งแลว้ 
ไม่มีผู้สมัคร
2. ด าเนินการสอบแข่งขันได้คนไม่ครบจ านวนคน
ไม่เพียงพอตามที่ประกาศ
3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปด ารงต าแหน่งใน
พื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงฯ หรือพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศฯ
4 .การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าฯ      

การบรรจุและแต่งตั้งฯ

ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคดัเลอืกตามจ านวนต าแหน่งว่าง
ที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและไดร้ับการบรรจุและแตง่ตั้งฯ

จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหนา้ที่อยู่ในหน่วยงานการศกึษาที่ได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้งไม่นอ้ยกว่า 4 ปี จึงจะย้ายไปด ารงต าแหน่งนอก
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ได้



การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ว 16/2557)

การคัดเลือก กรณีที่ 1 และ 2

1. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง

2. ก าหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก
3. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง

และวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์
4. ประกาศผลการคัดเลือก
5. เรียกตัวมารายงานตัว
6. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

การคัดเลือก กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 
กรณีที่ 5 และ กรณีที่ 6

1. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
2. ก าหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก
3. ออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
5. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิข้ารับการคัดเลือก
7. ประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดบัจากมมากไปหานอ้ย
8. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ให้เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง
9. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งกรณี่ที่ 3 กรณีที่ 4 กรณีที่ 5  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด

กรณีที่ 6 ส่วนราชการ ก าหนด



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
(ว 1/2565)

ผ่าน

ไม่ผ่าน



การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม ว 1/2565

1. ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
2. ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้น

วันหยุดราชการ โดยให้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในประกาศ

3. ด าเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่าน

การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
5.  ด าเนินการประเมินด้านผลงาน 
6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน 
7. ประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินด้านความสามารถ

ในการนิเทศการศึกษา
8. ด าเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
9. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

1. ก าหนดจ านวนต าแหนง่ว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
2. ก าหนดข้อตกลงในการปฏบิัตงิานในหนา้ที่เพ่ือประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ
6. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ประกาศรายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย
7. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

1. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นคณะกรรมการประเมิน
2. ด้านผลงาน
3. ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ว 16/2565

1. ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ
ไม่ เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งเดี ยวกันกับ
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐
แห่ง พรบ. ข้าราชการครูฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
รองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา หรื อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี 
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

การด าเนินการของ สพฐ.

1. ก าหนดวันเวลาคัดเลือก ทั้งใน 
สพป. สพม. และ สศศ.

2.  ก าหนดรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

2.1 องค์ประกอบในการคัดเลือก ตัวชี้วัด และ
คะแนน

2.2 วิธีการและเงื่อนไขในการสมัคร
2.3 วิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม
2.4 เกณฑ์การตัดสิน
2.5 เงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญชี
2.6 วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไข

การบรรจุและแต่งตั้ง
2.7 ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่
2.8 องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผล

เสนอ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้ง อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. 
ด าเนินการ

กรณี สพท. และ สศศ. ด าเนินการ
คัดเลือกพร้อมกันให้ผู้สมัครเลือก
สมัคร สพป. สพม. หรือ สศศ. 
แห่งใดแห่งหนึ่ง

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้
1. ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่างที่ใช้ ในการ

บรรจุและแต่งตั้งแยกเป็น สพป. สพม. และ สศศ.
2. ประกาศรับสมัครตามรายละเอียดที่ สพฐ. 

ก าหนดตามข้อ 2.1 -2.8
3. ตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกตาม

วิธีการคัดเลือกที่ สพฐ. ก าหนด

การบรรจุและแต่งตั้ง

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรฐานต าแหน่งฯ
2. ในวันบรรจุและแต่งตั้ง
ไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใด ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

ผู้ได้รับการบรรจุฯ ต้องได้รับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี




