
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา                                                     
เพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
หลกัเกณฑ์ 
๑. กลุ่มทัว่ไป คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 

- รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา ตอ้งเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มวีฒุไิม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรทีางการศกึษา และด ารงต าแหน่งครไูม่น้อยกวา่ ๔ ปีส าหรบัปรญิญาตร ีและ ๒ ปีส าหรบั
ปรญิญาโทขึน้ไป และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 

- ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ตอ้งเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มวีฒุไิม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรทีางการศกึษา และด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

 ๑) รอง ผอ.สถานศกึษา ๒) รอง ผอ.สพท. ๓) ผช.ผอ.สพท. ๔) จนท.บรหิารการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ๕) ศกึษานิเทศกห์รอืบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และมปีระสบการณ์การ
บรหิารไม่ต ่ากวา่หวัหน้ากลุ่ม หรอืหวัหน้าหน่วย หรอื ผอ.กลุ่ม มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี ๖) คร ูทีม่วีทิย
ฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการ ๗)  

 ด ารงต าแหน่งอื่นที ่ก.ค.ศ.เทยีบเท่า คอื ก) ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ทีม่หีรอื
เคยมวีทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการ  ข) รอง ผอ.สถานศกึษา และผูด้ ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศกึษาอื่นทีม่ปีระสบการณ์บรหิารไม่ต ่ากวา่หวัหน้ากลุ่ม เป็นผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก โดยไม่มี
เงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  

 ทัง้นี้การบรรจุแต่งตัง้ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีุณสมบตัติรงตามมาตรฐานต าแหน่ง ผอ.สถานศกึษา ที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด รวมทัง้ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
๒. กลุ่มประสบการณ์ คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก  

- รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา ตอ้งเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มวีฒุไิม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรทีางการศกึษา และด ารงต าแหน่งครไูม่น้อยกวา่ ๔ ปีส าหรบัปรญิญาตร ีและ ๒ ปีส าหรบั
ปรญิญาโทขึน้ไป และมวีทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ครชู านาญการ มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๓ ปี และมใีบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 

- ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ตอ้งเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มวีฒุไิม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรทีางการศกึษา และด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

๑) รอง ผอ.สถานศกึษา มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๕ ปี และมวีทิยฐานะไม่ต ่ากวา่รอง ผอ.ช านาญการ        
๒) รอง ผอ.สถานศกึษา มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๓ ปี และมวีทิยฐานะไม่ต ่ากวา่รอง ผอ.ช านาญการพเิศษ       
๓) รอง ผอ.สพท.มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี และมวีทิยฐานะไม่ต ่ากวา่รอง ผอ.สพท.ช านาญการพเิศษ             
๔) ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ หรอืบุคลากรทางการศกึษาอื่นฯ ระดบัช านาญการพเิศษ และมี
ประสบการณ์การบรหิารไม่ต ่ากวา่หวัหน้ากลุ่ม หรอืหวัหน้าหน่วย หรอื ผอ.กลุ่มมาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๓ ปี 
๕) คร ูมาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๔ ปี ส าหรบัวฒุปิรญิญาตร ีและ ๒ ปีส าหรบัปรญิญาโท และมวีทิยฐานะไม่ต ่า



กวา่ครชู านาญการพเิศษ มาแลว้ไม่น้อยกกวา่ ๓ ปี ๖) ครชู านาญการ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหร้กัษาการให้
เป็นผูบ้รหิารตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่ ๒ ปี รวมทัง้ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
                ทัง้นี้ กรณีทีผู่ส้มคัรมคีณุสมบตัคิรบทัง้ ๒ กลุ่ม ใหส้มคัรไดเ้พยีงกลุ่มเดยีว 
                ส าหรบัต าแหน่งวา่ง ใหส้่วนราชการทัง้ สพฐ. สอศ. กศน. และวทิยาลยัชุมชน ก าหนด
สดัส่วนต าแหน่งวา่งทีจ่ะใชบ้รรจุแต่งตัง้ส าหรบักลุ่มทัว่ไปและกลุ่มประสบการณ์ ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนัคือ 
๕๐:๕๐ 
หลกัสตูรการประเมิน 
    กลุ่มทัว่ไป ๒๐๐ คะแนน โดยการสอบขอ้เขยีนคอื 
       ๑) ความรูท้ ัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ๕๐ คะแนน  
             - นโยบายรฐับาล แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ วาระแห่งชาต ิ 
             - นโยบาย แผนการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึาธกิาร สพฐ.  
             - พลวตัทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง  
             - หลกั ทบ.การบรหิาร การบรหิารยคุใหม่ การบรหิารการเปลีย่นแปลง  
             - ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตั ิ
             - พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
             - พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
             - พระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 
             - พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
               และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
             - พระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการครแูละ 
               บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  
             - พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
             - พระราชบญัญตัคิวามผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. 2539 
             - พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
             - พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 
             - พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 
             - พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่พี.ศ. 2546 
             - กฎ ระเบยีบ ค าส ัง่ และกฎหมายอื่นทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที ่
 
       ๒) ความสามารถในการบรหิารงาน ๑๐๐ คะแนน  
             - การวางแผนการศกึษา ประเมนิ และจดัท ารายงานเกีย่วกบักจิการของสถานศกึษา 
             - การจดัท าหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และการจดักระบวนการเรยีนรู ้
             - การส่งเสรมิและจดัการศกึษาใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ในระบบ นองระบบ และตาม



อธัยาศยั 
             - การจดัท าระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 
             - การบรหิารงบประมาณ การเงนิและทรพัยส์นิ 
             - การบรหิารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ 
                ในการปฏบิตังิาน วนิยั การรกัษาวนิยั การด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ  
                การอุทธรณ์ และการรอ้งทุกข ์ 
             - การจดัท ามาตรฐานภารกจิงานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
               ในสถานศกึษา ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐานของขา้ราชการครู 
               และบุคลากรทางการศกึษา 
             - การส่งเสรมิสนบัสนุนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหม้กีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  
             - การประสานความร่วมมอืกบัชุมชนและทอ้งถิน่ ในการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
               และใหบ้รกิารดา้นวชิาการแกชุ่มชน 
             - การจดัระบบควบคุมภายในสถานศกึษา 
             - การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 
       ๓) สมรรถนะทางการบรหิาร ๕๐ คะแนน  
            - การบรหิามุ่งผลสมัฤทธิ ์ 

  - การบรกิารทีด่ ี
            - การพฒันาตนเอง  
            - การท างานเป็นทมี  
            - การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ 
            - การสื่อสารและการจงูใจ 
           - การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
           - การมวีสิยัทศัน์  
           - ภาวะผูน้ า 
 
    ส่วนกลุ่มประสบการณ์ ๓๐๐ คะแนน แยกเป็น 

1) ความรูท้ ัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ๒๐๐ คะแนน แยกเป็น 
- ความรูท้ ัว่ไปฯ ๕๐ คะแนน  
- ความสามารถในการบรหิารงาน ๑๐๐ คะแนน  
- สมรรถนะทางการบรหิาร ๕๐ คะแนน และ 

2) ประเมนิประสบการณ์และผลงานอกี ๑๐๐ คะแนน 
             ประเมนิประสบการณืและผลงานตามแบบ 
 



การรบัสมคัร  
- ผูส้มคัรสงักดั สพฐ.ตอ้งสมคัรเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพป. สพม. หรอื สงักดัส านกั

บรหิารงานการศกึษาพเิศษ อยา่งใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ ถ้ามคีุณสมบตัคิรบทัง้ ๒ กลุ่มใหส้มคัร
ไดก้ลุ่มเดยีว โดยใหเ้ลอืกสมคัรในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีป่ระสงคจ์ะบรรจุแต่งตัง้ไดไ้ม่เกนิ ๕ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
เกณฑ์การผ่าน 

- ผูผ้่านเกณฑผ์่านการประเมนิ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ ๖๐ 
 

การบรรจแุต่งตัง้ 
- การบรรจุและแต่งตัง้ ใหบ้รรจุแต่งตัง้ผูข้ ึน้บญัชจีากบญัชเีขตพืน้ทีก่ารศกึษา กลุ่ม

ประสบการณ์และกลุ่มทัว่ไปในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั กรณีมตี าแหน่งวา่ง ๑ ต าแหน่ง ใหบ้รรจุและ
แต่งตัง้จากบญัชกีลุ่มประสบการณ์ก่อน ครัง้ต่อไปใหบ้รรจุและแต่งตัง้จากบญัชกีลุ่มทัว่ไป
สลบักนัไป  

- กรณีบญัชใีนกลุม่ประสบการณ์ หรอืกลุ่มทัว่ไป กลุม่ใดกลุ่มหนึ่งไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้
หมดบญัชเีขตพืน้ทีก่ารศกึษาก่อน และบญัชยีงัไม่ครบอายกุารขึน้บญัช ีใหบ้รรจุและแต่งตัง้
จากบญัชรีวมส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

- กรณีผูข้ ึน้บญัชผีูใ้ดทีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใดแลว้ ใหย้กเลกิการ
ขึน้บญัชใีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทุกบญัช ีและหากไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ในบญัชรีวมของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้ ใหย้กเลกิการขึน้บญัชเีขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ทุกบญัชดีว้ย 

 
- ส าหรบัสงักดัส่วนราชการอื่น การบรรจุและแต่งตัง้ผูข้ ึน้บญัชตีามล าดบัที ่และมคีณุสมบตัติรง

ตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพฒันาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 
- ผูท้ีข่ ึน้บญัชทีีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึษาและ

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เฉพาะจงัหวดั
ยะลา นราธวิาส ปตัตานี และ ๔ อ าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบา้ยอ้ย 
อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทว)ี จะตอ้งอยูป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ ๔ ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่ง จงึจะขอยา้ยออกนอกเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด้ 
 

วิธีการ 
          ๑. ใหส้ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ส่วนราชการด าเนินการ ดงันี้  



                ๑) ประกาศรบัสมคัรและด าเนินการสรรหา โดยระบุคุณสมบตั ิหลกัสตูร วธิกีารคดัเลอืก 
เกณฑก์ารตดัสนิ การขึน้บญัช ีและการยกเลกิบญัช ีและขอ้ความอื่นๆ ทีจ่ าเป็นใหผู้ส้มคัรทราบ ไม่น้อย
กวา่ ๗ วนั ก่อนวนัรบัสมคัร และมรีะยะเวลารบัสมคัรไมน้่อยกวา่ ๗ วนั  
                ๒) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการไดต้ามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 
         ๒. ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ บรรจุและแต่งตัง้ผูข้ ึน้บญัชตีามล าดบัที ่
ทีผ่่านการพฒันาแลว้ และมคีุณสมบตัติรงตามมาตรฐานต าแหน่งทีก่ าหนด 
         ๓. เมื่อบรรจุและแต่งตัง้ผูข้ ึน้บญัชแีลว้ ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา/ส่วนราชการ สง่ส าเนา
ค าส ัง่ จ านวน ๑ ชุด ใหส้ านกังาน ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัออกค าส ัง่ 
         ๔. ใหส้่วนราชการก าหนดนโยบาย หรอืแนวทางในการบรหิารจดัการในการด าเนนิการสอบ
คดัเลอืกใหม้มีาตรฐาน ประสทิธภิาพ และคุม้ค่า 
        ๕. ในกรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารนี้ได ้ใหเ้สนอ ก.ค.ศ.พจิารณา 
                                                 ------------------------------------ 
 

 


