
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 
 

• จำนวน องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม                                      

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการต้องมีคุณสามบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4 

(1) สัญชาติไทย    
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี   
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบุรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ ์
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็น 

เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (5) เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทำผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือกระทำผิดวินัยแต่ได้รับการ
งดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด 
 (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลอาญาหรือศาลอาญาทุจริต หรือกระทำ
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
 (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (10) ไม่เป็นบุคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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จำนวนและองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะองค์ประกอบ 
ประธานอนุกรรมการ (1) ประธานอนุกรรมการ ข้อ 5 

1. เป็น/เคยเป็นราชการตำแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ถึง สูง หรือสายงาน
บริหารการศึกษาวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
เชี่ยวชาญ 
2. เป็น/เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน 
3. เป็น/เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ในสถานบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่า ผศ. และ
เป็น/เคยเป็นผู้บริหารไม่ต่ำกว่าคณบดี 

อนุกรรมการผู้แทน (3) ผู้แทน กศจ. ข้อ 6 
ต้องเป็นกรรมการ กศจ.ในจังหวัดที่เป็น
ท้องที่รับผิดชอบของ สพท. นั้น 

 นายอำเภอหรือผู้แทน ข้อ 7 
ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งนายอำเภอ 
กรณีเป็นผู้แทนนายอำเภอต้องไม่ต่ำกว่า
ชำนาญการพิเศษ และต้องปฏิบัติหน้าที่
ในท้องที่รับผิดชอบของ สพท. นั้น 

 ผู้แทน ก.ค.ศ. ข้อ 8 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1. เป็น/เคยเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ต่ำ
กว่าชำนาญการพิเศษ 
2. เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า
เชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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จำนวนและองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะองค์ประกอบ 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 9  
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืน บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ต่อไปนี้ 

1. เป็น/เคยเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร 
ไม่ต่ำกว่าระดับต้น หรือ ประเภท
อำนวยการไม่ต่ำกว่าระดับต้น หรือ 
ประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ 
หรือ เคยมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ
พิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนไม่ต่ำกว่า ผศ. หรือเป็นหรือเคยเป็น
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้าน
อ่ืน ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ของ
หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
การศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน          
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ต้องเป็น       
ผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย และมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย ของหน่วยงาน
รัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ไม่น้อยกว่า 
10 ปี 
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จำนวนและองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะองค์ประกอบ 
อนุกรรมการข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (3) 

คร ู ข้อ 10  
เป็นครูใน สพท.นั้น และมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมี
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูเชี่ยวชาญ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน สพท.นั้น  
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมี                
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38 ค.(1) หรือ 
(2) มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ 
หรือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ไม่ต่ำกว่า
ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

อนุกรรมการและเลขานุการ (1)  เป็น ผอ.สพท. นั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 
 
 

• วิธีการได้มาของ อก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2565      
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วิธีการได้มาของ อก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 

จำนวนและองค์ประกอบ วิธีการได้มา 
ประธานอนุกรรมการ (1) ประธานอนุกรรมการ 1. ก.ค.ศ. เสนอรายชื่อเขตพ้ืนที่ละไม่เกิน 

2 คน พร้อมประวัติ แบบที่ 1 – 2 เพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก 
2. สพฐ. เสนอรายชื่อเขตพ้ืนที่ละไม่เกิน         
2 คน พร้อมประวัติ แบบที่ 1 – 2 ไปยัง 
สำนักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก 
3. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก 
เหลือเขตพ้ืนที่ละ 1 คน เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.
แต่งตั้ง 

อนุกรรมการผู้แทน (3) ผู้แทน กศจ. 1. สำนักงาน ศธจ. จัดประชุม กศจ. เพ่ือ
เลือก กรรมการใน กศจ. เป็นผู้แทน กศจ. 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 คน 
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง (กรณีนี้ทำได้เขต
พ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 1 จังหวัด) 

 นายอำเภอหรือผู้แทน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา นายอำเภอ
หรือผู้แทน เขตพ้ืนที่ละ 1 คน เพื่อเสนอ 
ก.ค.ศ. แต่งตั้ง (กรณีนี้ทำได้เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพียง 1 จังหวัด) 

 ผู้แทน ก.ค.ศ. 1. สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอชื่อบุคคล (ตาม
แบบที่ 4) พร้อมประวัติ (ตามแบบที่ 5) 
เขตพ้ืนที่ละ 1 คน เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
แต่งตั้ง 

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 1. สพท. เสนอชื่อท้ัง 3 ด้าน ด้านละ 2 
คน แล้วส่งรายชื่อพร้อมประวัติ ตามแบบที่ 
6 – 7 ไปยัง สพฐ. 
2. ให้ กศจ. เสนอชื่อ ทั้ง 3 ด้าน ด้านละ   
2 คน ต่อ 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วให้
สำนักงาน ศธจ. ส่งรายชื่อพร้อมประวัติ 
ตามแบบท่ี 6 – 7 ไปยัง สพฐ. (ทั้งนี้             
ผู้ได้รับเสนอชื่อต้องไม่เป็นคนเดียวกับ 
ผู้แทน กศจ. และต้องไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน กศจ.นั้น) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืน 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล 
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จำนวนและองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะองค์ประกอบ 
  3. สพฐ.ตั้งกรรมการ 5 คนขึ้นไป พิจารณา

รายชื่อที่เสนอมาจากข้อ 1 – 2 ให้เหลือ
ด้านละ 2 คน ต่อ 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งรายชื่อพร้อมประวัติไปสำนักงาน ก.ค.ศ. 
เพ่ือเสนอ อก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ
คัดเลือก 
4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คัดเลือก 
เหลือด้านละ 1 คน ต่อ 1 เขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 

อนุกรรมการข้าราชการครูและ คร ู 1. การเสนอชื่อ 
   1.1 กรณีครู ต้องให้ครู หรือ ผบ.ใน 
สพท.นั้น เสนอชื่อโดยมีครู หรือ ผบ.ใน 
สพท.นั้น ไม่น้อยกว่า 20 คน รับรอง แล้ว
ส่งรายชื่อพร้อมประวัติ ตามแบบที่            
8 – 10 ไปยัง สพท. 
   1..2 กรณี ผบ. ต้องให้ ผบ.ใน สพท.นั้น 
เสนอชื่อโดยมี ผบ.ใน สพท.นั้น ไม่น้อยกว่า 
5 คน รับรอง แล้วส่งรายชื่อพร้อมประวัติ 
ตามแบบท่ี 8 – 10 ไปยัง สพท. 
   1.3 กรณ ี38 ค.(1) หรือ (2) ต้องให้
บุคลากรทางการศึกษณาอ่ืนใน สพท.นั้น 
เสนอชื่อ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน 
สพท.นั้น ไม่น้อยกว่า 3 คน รับรอง แล้วส่ง 
รายชื่อพร้อมประวัติ ตามแบบที่ 8 – 10 
ไปยัง สพท. 
2. สพท.ตั้งกรรมการ 5 คนข้ึนไป พิจารณา
จากผู้ถูกเสนอชื่อมาทั้งหมด ให้เหลือ
ตำแหน่งละ 2 คน ส่งรายชื่อพร้อมประวัติ
ไปยัง สพฐ. 
3. สพฐ.รวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจ คัดเลือก 
 

บุคลากรทางการศึกษา (3) ผู้บริหารสถานศึกษา 
 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
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จำนวนและองค์ประกอบ วิธีการได้มา 
  4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คัดเลือก

เหลือเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 คน เพ่ือ
เสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 
หมายเหตุ จำนวนผู้รับรองไม่มีผลต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ (1) ผอ.สพท. เป็นโดยตำแหน่ง 
 

 


