
ผอ.สพท. 

(1 คน) 

ครู 

(1 คน) 

ผู้บริหาร 

สถานศึกษา 

(1 คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น 

(1 คน) 

นายอ าเภอ 

หรือผู้แทน 

(1 คน) 

ด้านการบริหาร 

งานบุคคล 

(1 คน) 

ด้านกฎหมาย 

(1 คน) 

ด้านการศึกษา 

หรือด้านอื่น 

ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการบริหาร 

งานบุคคล 

(1 คน) 

องค์ประกอบของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (11 คน) 

อนุกรรมการ 

ผู้แทน 

(3 คน) 

ประธานอนุกรรมการ 

(1 คน) 

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(3 คน) 

อนุกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  

(3 คน) 

อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 

(1 คน) 

ผู้แทน กศจ. 

(1 คน) 

ผู้แทน ก.ค.ศ. 

(1 คน) 

*ส าหรับ กทม. = 

ผู้อ านวยการเขต 

หรือผู้แทน 

ห้ามมิให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษาเกินกว่าหนึ่งแหง่ 



คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม   

ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
สัญชาติไทย 

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

ได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ ไม่เคยกระท าผิด 

    จนได้รับ โทษทางวินัย หรือกระท าผิดวินัยแต่ได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

     หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งศาลอาญาหรือศาลอาญาทุจริต 

     หรือกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษ เพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 



คุณสมบัติฯ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
มคีุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ และด ารงต าแหน่ง 
     หรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหารไม่ต่ ากว่าระดับต้น 
ประเภทอ านวยการระดับสูง 
สายงานบริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
   ไม่ต่ ากว่าระดับเชี่ยวชาญ 
เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูง 
    ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน 
เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
     ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
     ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
     และเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารไม่ต่ ากว่าคณบด ี

 
8 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 

 
 

ภายใน 10 ม.ค. 2566 
 
 
 

11 - 20 ม.ค. 2566 
 
 

ภายใน 31 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 
 

 
สนง.ก.ค.ศ.  /  สพฐ. เสนอชื่อฯ เขตฯ ละไม่เกิน 2 คน  
รวมทั้งตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ  
 

สนง.ก.ค.ศ. / สพฐ. จัดท าบัญชรีายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
แล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อฯ แบบเสนอชื่อ และประวัติ  
ไปยัง สนง.ก.ค.ศ.  
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ 
พิจารณาคัดเลือกใหเ้หลือเขตฯ ละ 1 คน  
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 

ประธานอนุกรรมการ (1 คน) 



อนุกรรมการผู้แทน กศจ. 
 

คุณสมบัติฯ 
 

วัน เดือน ปี 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

สพป. / สพม. ที่รับผิดชอบ 1 จังหวัด สพม. ที่รับผิดชอบ > 1 จังหวัด 
 

ต้องเป็นกรรมการ กศจ.  
ในจังหวัดที่เป็นท้องที่ 
รับผิดชอบของ  
สพป. / สพม. น้ัน 

 
8 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 

 
 

ภายใน 10 ม.ค. 2566 
 
 

11 - 20 ม.ค. 2566 
 
 

ภายใน 31 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 

 
สนง.ศธจ. จัดประชุม กศจ. เพื่อเลือก 
กรรมการใน กศจ. เขตฯ ละ 1 คน  
 

สนง.ศธจ. ส่งชื่อผู้ได้รับเลือกจาก กศจ.  
ไปยัง สนง.ก.ค.ศ.  
 

- 
 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 

 
สนง.ศธจ. จัดประชุม กศจ. เพื่อเลือก
กรรมการใน กศจ. จ านวน 1 คน  
 

สนง.ศธจ. ส่งชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับเลือก
จาก กศจ. ไปยัง สนง.ก.ค.ศ.  
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ
คัดเลือกให้เหลือเขตฯ ละ 1 คน  
   

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 



อนุกรรมการนายอ าเภอหรือผู้แทน / อนุกรรมการผู้อ านวยการเขตหรือผู้แทน  
 

คุณสมบัติฯ 
 

วัน เดือน ปี 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

สพป. / สพม. 1 จังหวัด สพม. > 1 จังหวัด สพป. / สพม. ใน กทม. 
ปัจจุบันต้องด ารง 
ต าแหน่งนายอ าเภอ / 
ผู้อ านวยการเขต 
และต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ในท้องท่ีรับผิดชอบ 
ของ สพป. / สพม. น้ัน 
  
กรณีเป็นผู้แทน 
นายอ าเภอ / ผอ.เขต 
ต้องด ารงต าแหน่ง 
ไมต่่ ากว่าระดับ 
ช านาญการพิเศษ  
และต้องปฏิบัติหน้าที ่
ในท้องที่รับผิดชอบ 
ของ สพป. / สพม. น้ัน 

8 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 
 
 
 

 
 

ภายใน 10 ม.ค. 2566 

 
ภายใน 31 ม.ค. 2566 

 
ภายใน 6 ก.พ. 2566 

สนง. ก.ค.ศ. ประสาน ผวจ. 
พิจารณามอบหมาย 
นายอ าเภอในท้องที่ 
รับผิดชอบของ สพป. / สพม.  
จ านวน 1 คน 
 

ผวจ. ส่งแบบการมอบหมายฯ 
ถึง สนง.ก.ค.ศ. 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. 
แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 

สนง.ก.ค.ศ. ประสาน ผวจ. 
พิจารณามอบหมาย 
นายอ าเภอในท้องที ่
รับผิดชอบซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
สพม. จ านวน 1 คน 
 

 ผวจ. ส่งแบบการมอบหมายฯ 
ถึง สนง.ก.ค.ศ. 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. น าเสนอ 
ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 
สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 

สนง.ก.ค.ศ. ประสาน 
ปลัด กทม. พิจารณา 
มอบหมาย ผอ.เขต 
ในท้องที่รับผิดชอบของ 
สพป. / สพม. เขตฯ ละ 1 คน 
     

ปลัด กทม. ส่งแบบการ 
มอบหมายฯ ถึง สนง.ก.ค.ศ. 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. 
แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 



อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 

คุณสมบัติฯ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
    ข้าราชการพลเรือน  
    ไมต่่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา  
    ทีม่วีิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเช่ียวชาญ  
    สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
8 ธ.ค. 2565 – 20 ม.ค. 2566 

 
 

ภายใน 31 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 
 

 

 

สนง.ก.ค.ศ.  เสนอชื่อฯ เขตฯ ละ 1 คน รวมทั้งตรวจสอบ 
และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 
สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 
 
 



คุณสมบัติฯ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินการ 
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหารไม่ต่ ากว่าระดับต้น หรือ 
ประเภทอ านวยการไม่ต่ ากว่าระดับต้น หรือ 
ประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ หรือ 
เคยมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือ 
เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล และ 
ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล 
ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษาหรือ 
ด้านอื่นฯ ในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
การศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย 
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบัน 
การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
องค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ทั้งนี้ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8 – 22 ธ.ค. 2565  
 
 

ภายใน 25 ธ.ค. 2565  
 

26 ธ.ค. 2565 – 9 ม.ค. 2566 

 
ภายใน 13 ม.ค. 2566 

 
 
 

16 - 20 ม.ค. 2566 

 
ภายใน 31 ม.ค. 2566 

 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 

สพป. / สพม. /กศจ. เสนอชื่อ ด้านละ 2 คน :  1 เขตฯ  
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ 
ผู้แทน กศจ. และไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นั้น 
 

สพป. / สพม. /กศจ. ส่งรายชื่อพร้อมประวัติ ให้ สพฐ. 
 

สพฐ. ตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน คัดเลือกให้
เหลือด้านละ 2 คน :  1 เขตฯ  
 

สพฐ. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดส่ง
บัญชีรายชื่อ แบบเสนอชื่อ และประวัติ ไปยัง สนง.ก.ค.ศ.  
กรณี สพป. / สพม. /กศจ. เสนอรายชื่อไม่ครบ หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ สพฐ. เสนอชื่อให้ครบด้านละ 2 คน :  1 เขตฯ  
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ 
คัดเลือกให้เหลือด้านละ 1 คน :  1 เขตฯ  
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 

อนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (3 คน) 



อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3 คน) 

 คุณสมบัติฯ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนการด าเนินการ 
อนุกรรมการครู  

ด ารงต าแหน่งครู สังกัด สพท. นั้น 
มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
    10 ปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 

8 – 22 ธ.ค. 2565  
 

ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป. / สพม.  นั้น เสนอชื่อ 
พร้อมประวัติผู้ด ารงต าแหน่งครู โดยต้องมีผู้รับรองรวมกันจ านวน 
ไม่น้อยกว่า20 คน และผู้รับรองต้องเป็นผูบ้ังคับบญัชาหรอืครู 
ในสังกัด สพป. / สพม. นั้น  

อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพท. นั้น 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมวีิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัด  
สพป. / สพม. นั้น เสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องมีผู้ด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัด สพป. / 
สพม. นั้นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนรับรอง 

อนุกรรมการบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 
    ม. 38 ค. (1) หรือ (2) สังกัด สพท. นั้น 
มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ หรือ    
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัด สพป. / สพม.  นั้น เสนอชื่อ 
พร้อมประวัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม. 38 ค. (1) หรือ (2) 
โดยต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัด สพป. / สพม. นั้น  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนรับรอง  



อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

วัน เดือน ปี  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

8 – 27 ธ.ค. 2565 

 
ภายใน 31 ธ.ค. 2565 

 

1 – 10 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 13 ม.ค. 2566 
 

14 – 20 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 31 ม.ค. 2566 
 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 
 

 
สพป. / สพม. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้เหลือต าแหน่งละ 2 คน 
 

สพป. / สพม. ส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการคัดเลือก ถึง สพฐ. 
 

สพฐ. รวบรวมรายช่ือพร้อมประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับคัดเลือก 
 

สพฐ. ส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการคัดเลือก ถึง สนง.กคศ. 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือต าแหน่งละ 1 คน : 1 เขตฯ 
 

สนง.ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. แต่งต้ัง 
 

สนง.ก.ค.ศ. แจ้ง สพป. / สพม. 




