
 

 
 
 
 

 ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
.............................................. 

 
 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะด ำเนินกำรรับสมัคร
คัดเลือกอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 (4) 
แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 9 วรรคสอง                             
แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 พ.ศ. 2565 มติ ก.ค.ศ. 
ในครำวประชุมครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/ว 33 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                
ท่ี ศธ 0206.6/902 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 35             
ลงวันท่ี 7 ธันวำคม ๒๕๖๕ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04009/ว 7376             
ลงวันท่ี 9 ธันวำคม ๒๕๖๕ ตำมแนวทำงท่ี สพฐ. ส่ังกำร จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกฯ รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร  
 1.1 อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
 1.2 อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนด้ำนกฎหมำย 
 1.3 อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
          (1) มีสัญชำติไทย 

(2) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
(3) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(4) ไม่เป็นผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น ไม่เป็นเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีปรึกษำ หรือผู้มีต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง 
(5) เป็นผู้ท่ีได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 

หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ และไม่เคยกระท ำผิดจนได้รับโทษทำงวินัย หรือกระท ำผิด
วินัย แต่ได้รับกำรงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพรำะเหตุพ้นระยะเวลำกำรส่ังลงโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 (6) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. 

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรง ถูกส่ังพักรำชกำร  
ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยอง ค์กร
วิชำชีพนั้น ๆ หรือถูกส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ังศำลอำญำ หรือศำลอำญำทุจริต หรือกระท ำควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงแม้ว่ำจะได้รับกำรงดเว้นโทษ หรือไม่ได้รับโทษเพรำะเหตุพ้นระยะเวลำกำรส่ังลงโทษตำมกฎหมำย
ท่ีก ำหนด 
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 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 

   

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจำกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 2. แล้ว  
ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือ ประเภท
อ ำนวยกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐำนะ                 
ไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ หรือ
เอกชน ไม่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน  

         (๒) อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ หรือ
ด้ำนอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนบุคคล ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรศึกษำ 
หรือด้ำนอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนบุคคลในหน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำน 
กำรศึกษำ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  

        (๓) อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญำทำงกฎหมำย และ                     
มีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำยในหน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนกำรศึกษำ                           
หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  

        ท้ังนี้ อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  

4. การรับสมัคร 
 4.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้มีควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ สำมำรถยื่นเอกสำรกำรสมัครได้ด้วยตนเอง และ
ส่งเอกสำรฉบับจริงทำงไปรษณีย์  ระหว่ำงวัน ท่ี  8 - 22 ธันวำคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลำรำชกำร                                 
ณ กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ภำคเช้ำเวลำ                        
08.30 น. - 12.00 น. และภำคบ่ำยเวลำ 13.00 น. - 16.30 น.  

 

 4.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 (1) ใบสมัคร (แบบท่ี 7) พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 
  (2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 

   (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ 
   (4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ/พนักงำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
   (5) ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7) หรือส ำเนำประวัติกำรท ำงำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
   (6) ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงว่ำได้ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 3. (1) 
   (7) ส ำเนำเอกสำรกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน     
   (๘) ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนอื่น เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน
สมรส  (ในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบบั (ถ้ำมี) 
 
  ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องส าเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า                 
“ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 
 
 



- 3 - 
                   
 

 4.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมประกำศ               
รับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

 

5. การด าเนินการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะด ำเนินกำรคัดเลือก
อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันท่ี 23 ธันวำคม 256๕ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร เขต 2  

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้ำรับกำรกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม 256๕ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 และทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
https://www.sesao2.go.th/ 

   ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

        
(นำยอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
 

       
 
  



แนบท้ายประกาศ 1 

 
ก าหนดการด าเนินการได้มาซ่ึงอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
ก าหนดการ วันที่ด าเนินการ 

1. รับสมัคร (เว้นวันหยุดรำชกำร) ระหว่ำงวนัท่ี 8 - 22 ธันวำคม 2565 

2. ด ำเนินกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 23 ธันวำคม 2565 

3. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม 2565 

๕. เสนอรำยช่ือให้ สพฐ. พิจำรณำ ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม 2565 

๖. ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2566 

 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรสำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศ 2 

           แบบท่ี 7 
 
        ประวัติผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเป็นอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำน................................ 
                      ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ...................................... 
 
 
1. ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ-นำมสุกล.............................................เกิดวันท่ี..........เดือน............................พ.ศ...............อำยุ...........ปี…… 
สัญชำติ.....................................ศำสนำ.......................................อำชีพ....................       .................................. 
ต ำแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................................................................. 
วิทยฐำนะ/ระดับต ำแหน่ง..........................................................สังกัด................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน...................................................................................ถนน........................................................... 
ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์............. 
เคยด ำรงต ำแหน่ง....  .......................................................................................................................................... 
วิทยฐำนะ/ระดับต ำแหน่ง..........................................................สังกัด................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน...............................................................................จังหวัง............................................................ 
บ้ำนพักเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ซอย.....................ถนน......................ต ำบล/แขวง……………………………… 
อ ำเภอ/เขต.......................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์(บ้ำน)......................... 
โทรศัพท์(ท่ีท ำงำน)....................................โทรสำร................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถำนท่ีติดต่อท่ีสะดวก     (   ) สถำนท่ีท ำงำน   (   ) บ้ำนพัก   (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ....................................... 
............................................................................................................................................................................. 
2. ประวัติกำรศึกษำ 

คุณวุฒิ สำขำ/วิชำเอก สถำนศึกษำ 
   

3. ประวัติกำรท ำงำน/กำรรับรำชกำร/อื่นๆ 
ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน ระดับ/วิทยฐำนะ สังกัด เป็นเวลำ หมำยเหตุ 

      

4. กำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน 
ปี พ.ศ. หลักสูตร/สถำนท่ีฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน หน่วยงำนท่ีจัด 

   

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เสนอช่ือเป็นอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำน....................................................................
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ........................... ........…..และขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริง                    
และข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 4   และข้อ 9 ของหลักเกณฑ์และวิธีกำร                
ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน องค์ประกอบ วิธีกำรได้มำ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ.2565 ทุกประกำร 
 

ลงช่ือ.............................................เจ้ำของประวัติ 
             (...........................................) 
      ต ำแหน่ง................................................................ 
      วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ.............. 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 
น้ิว 


