


หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบ 
การบรรจุครู เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ 
  1. การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้พิจารณาการขอโอนจากผู้ท่ีมีวุฒิ 
และวิชาเอกตรงตามความจําเป็นและประโยชน์ท่ีสถานศึกษาจะได้รับเป็นสําคัญ 

2. การรับโอนต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีจะรับโอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน 
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี  
  3. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  3.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  3.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
  3.3 มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.5 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน 
  3.6 ปัจจุบันต้องดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่าสัญญาบัตร
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร   
  3.7 มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน 
ท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
และมีภาระงานการสอนข้ันตํ่าตามท่ีส่วนราชการท่ีรับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  
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  3.8 ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าข้ันตํ่าในอันดับของตําแหน่งท่ีรับโอน  
 3.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.10 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 3.11 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
 4. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันด้วย 
 5. ตําแหน่งท่ีจะใช้รับโอนต้องเป็นตําแหน่งสายงานการสอนท่ีว่าง มีอัตราเงินเดือน และมิใช่
เป็นตําแหน่งท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหน่งท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหน่งท่ีสงวนไว้ เช่น ตําแหน่งท่ีจะใช้บรรจุนักเรียนทุน 
หรือบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 6. สถานศึกษาท่ีจะรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังต้องมีจํานวนตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด   
  7. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัครเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความจําเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
ในสังกัด    
  ท้ังน้ี การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว  
  8. ผู้ขอโอนต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ดังน้ี 

8.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และความรู้ อ่ืน 
ตามความเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียน 

8.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียนและ
สอบภาคปฏิบัติ 

/8.3 ประเมิน... 
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8.3 ประเมินความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู 
ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์  

ท้ังน้ี ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้ดําเนินการ
กําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนการประเมิน และให้ดําเนินการ
ประเมินโดยเคร่งครัดเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะรับโอน
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  
 9. ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนตามข้อ 8.1 – 8.3 แต่ละข้อไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 10. ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และ 
เรียกตัวมาบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน โดยให้เรียงลําดับท่ีตามคะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ 
จากมากไปหาน้อย 
 ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ผ่านการประเมินได้คะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.2 เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.1 มากกว่า 
เป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.1 เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีย่ืนสมัครขอโอนก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับ 
ท่ีดีกว่า 

11. ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนจะต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีรับโอน ภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันท่ีออกคําสั่งรับโอน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้ 

12. การบรรจุและแต่งต้ัง การให้ได้รับเงินเดือนและการให้มีวิทยฐานะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนกับตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังน้ี ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีได้รับการแต่งต้ังในอัตราเท่าเดิม ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินเดือนเดิม ให้ได้รับในอัตราเงินเดือนท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมและไม่สูงกว่า
ข้ันสูงของอันดับน้ัน  
 13. ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู้ท่ีได้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง ภายในระยะเวลา 
6 เดือน นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังน้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม 

วิธีการ 
 1. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เพ่ือพิจารณาให้มีการรับโอน รวมท้ังกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
แบบประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 

/2. ให้ อ.ก.ค.ศ.... 
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 2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศรับโอน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกท่ีจะรับโอน ตําแหน่งว่างท่ีจะใช้รับโอน คุณสมบัติของผู้ขอโอน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน รวมท้ังข้อความอ่ืนท่ีผู้ขอโอนควรทราบ และดําเนินการดังน้ี 
 2.1 ปิดประกาศรับโอนไว้ในท่ีเปิดเผย 
 2.2 ส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอินเทอร์เน็ต ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเห็นสมควร 
 2.3 ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และทางสื่อต่างๆ 
 3. การสมัครรับโอน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้กําหนด
วัน และเวลาในการรับโอน ซ่ึงต้องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยกําหนดให้ 
ผู้ขอโอนย่ืนสมัครด้วยตนเอง ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือส่วนราชการ ดังน้ี 
  3.1 สําเนาเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษาและแสดงผล
การศึกษา  
  3.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.3 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่วันท่ี
เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  3.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้ มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  3.5 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์เก่ียวกับการสอน 
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน ได้แก่ สัญญาจ้างการเป็นครู ใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) และคําสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลของสถานศึกษา โดยต้องมีแผนการจัด  
การเรียนรู้ ท่ีใช้สอนหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การสอน 
(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.7) โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาท่ีสอน 
  3.๖ เอกสารหลักฐานหรือผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู เช่น ผลงานดีเด่น ผลงานทางวิชาการ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
เป็นต้น 
 3.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 

/4. ให้สํานักงาน... 
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 4. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
เอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 5. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ต้ังคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน
จากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 
 6. ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 เม่ือคณะกรรมการ
ประเมินแล้ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการประเมินแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี 
 6.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุ 
และแต่งต้ังจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน 
  กรณีท่ีไม่สามารถบรรจุและแต่งต้ังได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง ให้คงตําแหน่งท่ีว่าง
ดังกล่าวไว้ โดยมิให้นํามาใช้เพ่ือการรับโอนในคราวน้ันอีก 
 6.2 ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ทําความตกลงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนท่ีมารายงานตัว และสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ
การถูกดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูก
ดําเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย และข้อมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณารับโอนของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 

เม่ือได้รับความยินยอมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนแล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา  

7. เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาและมีมติอนุมัติแล้ว 
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง และจัดส่งสําเนาคําสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียด
การรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี  
  7.1 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีรับโอน ณ วันท่ีรับโอน โดยแสดงจํานวนนักเรียน
นักศึกษา ห้องเรียน และตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีแสดงคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก รวมท้ังกรอบอัตรากําลังสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
  7.2 สําเนาเอกสารหลักฐานตามวิธีการข้อ 3.๑ – 3.๗  
 7.3 สําเนารายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
แล้วแต่กรณี เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอน 
 กรณีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการใดมีความพร้อมในการนําระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 

/ให้ดําเนินการ... 
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ให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และให้สําเนาคําสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 7.1 - 7.3 เข้าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ทันที
โดยให้จัดส่งเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 
7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง   

8. ให้ดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีโดยเคร่งครัด หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หรือมีการดําเนินการท่ีมิชอบใดๆ 
ให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งน้ัน แล้วแต่กรณี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

9. กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา  



 

 

มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะ 
ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

กับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558                           

 

 1. พนักงานส่วนท้องถ่ิน สายงานการสอน สายงานบรหิารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

1.1 สายงานการสอน   

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา   

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ             

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

1.3 สายงานนิเทศการศึกษา   

ศึกษานิเทศก์ รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  

ศึกษานิเทศก์ 

 

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ            

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ศึกษานิเทศก์ 

 

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) 
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 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

อาจารย์                ครู            รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

อาจารย์ ซ่ึงได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๒ ครู           รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซ่ึงได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๓ ครู 

 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

   

 3. ข้าราชการทหาร 
 

ตําแหน่งข้าราชการทหาร 
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ร้อยเอก 

เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี  นาวาอากาศตรี 

ครู 

 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

  

 4. ข้าราชการตํารวจ 
 

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจ 
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ร้อยตํารวจตรี ร้อยตํารวจโท ร้อยตํารวจเอก พันตํารวจตรี      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

พันตํารวจโท ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

 

 5. พนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ระดับปฏิบัติการ   ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

ระดับชํานาญการ  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
 

 

 

 

 



 
แบบขอโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน  

มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

เขียนท่ี                          

วันท่ี       เดือน           พ.ศ.         

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู   

เรียน  (หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี) *  

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                   อายุ                  ปี 
เกิดวันท่ี       เดือน                พ.ศ.              เลขประจําตัวประชาชน                                         
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน                           ตําแหน่ง    
ระดับ/วิทยฐานะ                             รับเงินเดือนระดับ/อันดับ           อัตรา/ข้ัน                 บาท 
สังกัดกอง/สํานัก                                             สว่นราชการ  
กระทรวง                                    ต้ังอยู่ท่ี                            หมู่ท่ี        ถนน                          
ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                   จังหวัด                รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                 โทรสาร              e-mail   

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี         หมู่ท่ี     ถนน                        ตําบล/แขวง                              
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์             โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                            โทรสาร                     e-mail                           
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ                                                                           ง                  

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเข้ารับราชการเม่ือวันท่ี      เดือน               พ.ศ.            เป็นข้าราชการ                         
ตําแหน่ง                               ระดับ/ชั้น                       สังกัด   
ส่วนราชการ                                        กระทรวง  
 3. วินัยและการรักษาวินัย 

�  3.1 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

�  3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้ 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

� 3.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
�  3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ.......................................................................................... 
�  3.5 เคย/อยู่ระหว่าง (ระบุกรณีตามข้อ 3.1 - 3.3)........................................................ 

4. เหตุผลการขอโอน   
       
      
      

 
รูปถ่าย 1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (3) 
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 5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1. ................................... .......................................................... ........................................................... 
2. ................................... .......................................................... ........................................................... 
3. ................................... .......................................................... ........................................................... 
4. ................................... .......................................................... ........................................................... 
5. ................................... .......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหน่ง/เปลี่ยนหน่วยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ตําแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 

 7. ประวัติการปฏิบัติการสอน  
 

ท่ี ระยะเวลาท่ีสอน 
รวมเป็น

เวลา 
สถานศึกษาท่ีสอน ระดับชั้น/วิชาท่ีสอน 

จํานวนคาบ/
สัปดาห์ 

1. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
2. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
3. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
4. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
5. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 

 รวมระยะเวลา
ปฏิบัติการสอนท้ังสิ้น 

................ 
   

  
 8. ผลการปฏิบัติงานและผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

8.1  ผลการปฏิบัติงาน   
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 8.2  ผลงานดีเด่น  จํานวน         เรื่อง ดังน้ี  
  
  
  

8.3  ผลงานทางวิชาการ จํานวน          เรื่อง ดังน้ี  
  
  
  
 8.4  ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  
  
  

 9. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีดังน้ี 
 � 9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
  � 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  � 9.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  � 9.4 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่  

                                วันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  � 9.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ 
                             หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  � 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการปฏิบัติงาน 
  � 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์เก่ียวกับการสอนหลังจากได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตอ่ืนท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติการสอน 
  � 9.8  สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานดีเด่น 
  � 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานทางวิชาการ 
  � 9.10 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
  � 9.๑1 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
   ใบสําคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและย่ืนขอโอนไว้น้ีถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                     (..........................................................) 
                                               ตําแหน่ง ..................................................... 
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 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับต้น) ** 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหน่ง ..................................................... 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) *** 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                             (.....................................................) 
                                                   ตําแหน่ง ..................................................... 
 
 
 

หมายเหตุ * 1.     แบบขอโอนให้ย่ืนต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แล้วแต่กรณี 

** 2.    ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ขอโอนระบุและย่ืนขอโอนถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริ งทุกประการ พร้ อมท้ั งรับรองความประพฤติ  ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรอง 
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 

*** 3.  ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล       



หนังสือสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน 

 

ที่     /               .  ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           วันที ่         เดือน                  พ.ศ.          

เร่ือง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด) 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)  
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน                                      ตําแหน่ง   
ระดับ/วิทยฐานะ                              รับเงินเดือนระดับ/อันดับ               อัตรา/ข้ัน                  บาท 
สังกัด                                              มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการ   
                                                           กระทรวง   

 (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอน)                                                    พิจารณาแล้ว
มีความประสงค์จะรับโอน จึงขอทราบว่าจะขัดข้องในการให้โอนหรือไม่ หากไม่ขัดข้อง ขอทราบข้อมูล 
เพ่ือประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้       

 1. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะหรือระดับใด รับเงินเดือนเท่าใด สังกัดหน่วยงานใด 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม่ 
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่ 

4. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่ 

5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลายหรือไม่  
 6. เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ หากเป็นสมาชิกให้ระบุหมายเลขสมาชิก 
 7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม่  

8. อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุน หรือไม่ 
 9. ยินยอมให้โอนได้ตั้งแต่เม่ือใด 
 10. ข้อมูลอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้ (ส่วนราชการ/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)    
ทราบด้วย จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)                              
         (                  ) 

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
หน่วยงานที่รับโอน 
โทรศัพท์    โทรสาร    

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (4) 



 
 

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 

  

_____________________ 

 


