
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด คะแนน กรอบการพิจารณา

1 คุณวุฒิการศึกษา (10) พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง
1.1 ปริญญาตรี 6
1.2 ปริญญาโท 8
1.3 ปริญญาเอก 10

2 อายุราชการ (10) พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการต้ังแต่วันบรรจุ
2.1 น้อยกว่า 10 ปี 6 และแต่งต้ังเข้ารับราชการ นับถึงวันสุดท้ายของการ
2.2 ต้ังแต่ 10 - 20 ปี 8 รับสมัคร
2.3 ต้ังแต่ 21 ปี ข้ึนไป 10    ท้ังน้ี ให้เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือน ข้ึนไปนับเป็น 1 ปี

3 การด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ี (10) พิจารณาจากการด ารงต าแหน่งของผู้สมัคร ตามโครงสร้าง
3.1 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง ของส่วนราชการ หรือพิจารณาจากค าส่ังมอบหมาย
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของสถานศึกษา หรือส านักงาน
      1) ครู 6 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้สมัคร
      2) ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 8 และผู้บังคับบัญชาลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
น้อยกว่า 6 เดือน หรือครูท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้ากลุ่มทักษะ
หรือหัวหน้าสายช้ัน หรือหัวหน้าระดับ หรือหัวหน้างาน
      3) ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 10
กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
ต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป
3.2 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
     1) ครู หรือศึกษานิเทศก์ 6
     2) บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (1) 8
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย
หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป หรือครูท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ
หัวหน้ากลุ่มทักษะ หรือหัวหน้าสายช้ัน หรือหัวหน้า
ระดับ หรือหัวหน้างาน

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ภาค ข (1) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ดังน้ี

---------------------------------------



- 2 -

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด คะแนน กรอบการพิจารณา

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ภาค ข (1) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ดังน้ี

---------------------------------------

      3) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10
หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

4 วิทยฐานะ/ระดับต าแหน่ง (10) พิจารณาจากวิทยฐานะ หรือระดับต าแหน่งปัจจุบัน
4.1 ช านาญการ 6
4.2 ช านาญการพิเศษ 8
4.3 ต้ังแต่เช่ียวชาญข้ึนไป 10

5 การรักษาวินัย (10) พิจารณาจากส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
5.1 เคยถูกลงโทษทางวินัย 6 ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร 
5.2 เคยถูกด าเนินการทางวินัย แต่ไม่เคยถูกลงโทษ 8 โดยการถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
ทางวินัย ว่าด้วยการล้างมลทิน
5.3 ไม่เคยถูกด าเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษ 10
ทางวินัย 

6 การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน (10) พิจารณาจากส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
และวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน 
6.1 กรณีผู้สมัครสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และวิทยากร ท่ีได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
      1) ระดับสถานศึกษา 6    ท้ังน้ี หากผู้สมัครไม่แสดงส าเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
      2) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต 8 ให้ได้ 0 คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
หรือระดับจังหวัด/เขต ไม่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องจะไม่น ามาพิจารณา
      3) ระดับภาค หรือระดับชาติ 10  
6.2 กรณีผู้สมัครสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      1) ระดับสถานศึกษา 6
      2) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต 8
หรือระดับจังหวัด/เขต
      3) ระดับภาค/กลุ่มสถานศึกษา/เครือข่าย 10
หรือระดับชาติ 


