
 
 

คําอธิบาย 
ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8) 

 

หลักเกณฑ์ 
  1. คุณสมบัติของผู้โอน 
   1.1 ข้อ 3.5 “ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน” 

  คําอธิบาย 

  พนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนท่ีสามารถขอโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี ต้องเป็น

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิระดับปริญญา โดยผลการสอบแข่งขัน เท่าน้ัน 

หากบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศสัญญาบัตร 

โดยไม่ผ่านกระบวนการสอบแข่งขัน ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 

  1.2 ข้อ 3.6 “ปัจจุบันต้องดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา 

สายงานนิเทศการศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่า

สัญญาบัตร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร”  

 คําอธิบาย 

  (1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งท่ีเริ่มบรรจุโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญา เช่น 

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

  (2) ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่าสัญญาบัตร หมายถึง ข้าราชการทหาร 

ข้าราชการตํารวจ ท่ีเริ่มบรรจุโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญา 

  (3) การนับประสบการณ์การดํารงตําแหน่งฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี น้ัน ให้นับได้ต้ังแต่วันท่ี

ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา 

หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือกรณีเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตํารวจ ให้นับได้ต้ังแต่วันท่ีดํารง

ชั้นยศไม่ตํ่ากว่าสัญญาบัตร เท่าน้ัน ไม่สามารถนําประสบการณ์ขณะดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเริ่มบรรจุ 

โดยใช้วุฒิตํ่ากว่าปริญญา มานับได้ 

 

/(4) สามารถนํา... 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (5) 
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  (4) สามารถนําประสบการณ์การดํารงตําแหน่ง สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา 

สายงานนิเทศการศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่า

สัญญาบัตร มานับรวมกันให้ครบ 6 ปีได้ เช่น เคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ดํารงตําแหน่ง

ครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ดํารงตําแหน่งครู เป็นเวลา 1 ปี และเป็นข้าราชการทหารยศร้อยตรี เป็นเวลา 

1 ปี 6 เดือนเศษ สามารถนําประสบการณ์ดังกล่าวมานับรวมกันให้ครบ 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการ 

รับสมัครได้ 

1.3 ข้อ 3.7 “มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ

หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

และมีภาระงานการสอนข้ันตํ่าตามท่ีส่วนราชการท่ีรับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.”  

คําอธิบาย 

(1) ให้นับประสบการณ์การสอนได้ต้ังแต่วันท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน

ท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน เท่าน้ัน การสอนโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติ

หน้าท่ีสอน ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 

(2) ประสบการณ์การสอน ตามข้อ (1) จะต่อเน่ืองหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี ท้ังน้ี ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว ต้องมีภาระงานการสอนข้ันตํ่าตามท่ีส่วนราชการท่ีจะรับโอนกําหนด 

โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ด้วย เช่น จะขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมศึกษา ต้องมีจํานวนชั่วโมง 

ภาระงานสอนข้ันตํ่า ไม่ตํ่ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นต้น 

 2. การประกาศรับโอน 
 2.1 หลักเกณฑ์ข้อ 7 “ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัคร

เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความจําเป็นและความต้องการ 

ของสถานศึกษาในสังกัด 

 ท้ังน้ี การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.

ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว” 

 

/คําอธิบาย... 
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คําอธิบาย 

(1) การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการโดยการประกาศรับสมัคร 

(2) การจะประกาศรับสมัครรับโอนเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน

มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา

วิชาเอกใด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 

(2.1) ต้องประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความจําเป็น

และความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด ท้ังน้ี ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุ

และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีจะรับโอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน

หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ด้วย 

(2.2) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว 

วิธีการ 
 1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน 

  ข้อ 6.1 “ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุและ

แต่งต้ังจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน” 

คําอธิบาย 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่าจํานวนตําแหน่งว่าง

ท่ีประกาศรับโอนเท่าน้ัน แม้ว่าจะมีผู้ผ่านการประเมินมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอนก็ตาม เช่น 

มีการประกาศรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 ตําแหน่ง 

แต่มีผู้ผ่านการประเมินในสาขาวิชาน้ัน จํานวน 7 คน ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินในสาขาวิชาน้ัน

เฉพาะลําดับท่ี 1 – 5 เท่าน้ัน  

2. กรณีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด 
 ข้อ 9 “กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 

อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 

พิจารณา”  

 

/คําอธิบาย... 
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คําอธิบาย 

กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หมายถึง กรณีท่ีผู้ขอโอนมีคุณสมบัติต่างไปจาก

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด แต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการเป็นพิเศษ หรืออาจมีเง่ือนไขบางประการท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 

หรือเป็นกรณีท่ี ก.ค.ศ. มิได้มอบอํานาจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา

ดําเนินการ หรือกรณีอ่ืน ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่า 

เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นซ่ึงทางราชการจะได้ประโยชน์จากการรับโอนเป็นอย่างย่ิง 

 กรณีต่างไปจากหลักเกณฑ์และไม่มีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการเป็นพิเศษ 

ไม่สมควรพิจารณารับโอน รวมท้ังกรณีการรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก็ไม่สมควร

พิจารณารับโอนเช่นกัน เน่ืองจาก ก.ค.ศ. มีเจตนารมณ์ท่ีจะรับโอนผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์มาเป็นครู การจะรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ควรผ่านกระบวนการ

สอบแข่งขัน เพ่ือเป็นหลักประกันความรู้ ความสามารถของผู้ขอโอน 

  

_____________________ 

 


