
 

คู่มือการปฏิบัติงานคุรุสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุรุสภา ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม 
และรักษามาตรฐานวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

งานตามภารกิจของคุรสุภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย  

๑. งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ  
๑.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๒ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

๑.๓ งานจัดท าทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑.๔ งานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. งานพัฒนา และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 

 ๒.๑ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
 ๒.๒ งานวันคร ู  
 ๒.๓ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ๒.๔ งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 
 ๒.๕ งานสถาบันคุรุพัฒนา 
โดยมีขั้นตอนการด าเนนิงานดังต่อไปนี ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขึ้นทะเบียนใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 

ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ  

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

(คส.๐๑.๑๐, คส.๐๑.๒๐,  

คส.๐๑.๓๐ และคส.๐๑.๔๐) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ  

และส่งเอกสารแบบค าขอ 

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

แก้ไขเอกสาร 



                    
 

ครุุสภา 

 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ครู 

          เขยีนที.่..................................................................

        วนัที ่................. เดอืน ................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)...................................................................นามสกลุ.......................................................................... 

ชื่อ - นามสกลุ(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกดิวนัที ่           เดอืน           พ.ศ.                     อาย ุ         ปี         เดอืน  สญัชาต.ิ.................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั เลขที.่.................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั............................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ .................................................โทรศพัท.์.......................................................... โทรศพัทเ์คลือ่นที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  

 สถานทีท่  างาน..............................................................................................สงักดั................................................................................ 

เลขที.่.....................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 

ต าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั............................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์.................................................... โทรสาร .................................................................. 

 ทีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการตดิต่อ   ทีอ่ยู่ปจัจุบนั      ทีท่  างาน 

 คณุสมบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลอืก 1 ขอ้ตามคณุสมบติัของท่าน) 

  1. วุฒปิรญิญาทางการศึกษาหลกัสูตร 5 ปี ทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรอง  

    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  อืน่ ๆ ระบ.ุ...................................................................................................  

    สาขา/วชิาเอก..........................................................................สถาบนั.................................................................................... 

  วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา.................................................................................................................................................. 

         สถานศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชพี คร ัง้ที ่1............................................................คร ัง้ที ่2...................................................... 

  2. วุฒปิรญิญาทางการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เขา้ศึกษาก่อนวนัที ่12 มถินุายน 2546 และส าเร็จการศึกษาหลงัวนัที ่12 มถินุายน 2546 

         หรอื วุฒปิรญิญาทางการศึกษาหลกัสูตรต่อเนื่อง เขา้ศึกษาภายในภาคเรยีนที ่1/2548 

    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อืน่ ๆ ระบ.ุ.................................................................................... 

                   สาขา/วชิาเอก...........................................................................สถาบนั........................................................................................ 

         วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา...................................................................................................................................................... 

 3. วุฒปิรญิญาอืน่ระบ.ุ......................................................................และวุฒปิระกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครูทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรอง 

        (ผูไ้ดก้ารรบัรองวุฒปิระกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู เป็นรายกรณีไมต่อ้งระบสุถานทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพี) 

                   สถาบนั.......................................................................................วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา.................................................... 

                   สถานศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชพี คร ัง้ที ่1............................................................คร ัง้ที ่2......................................................... 

ตดิรูปถ่าย 

1  น้ิว 

คส.01.10 
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 4. วุฒไิมต่ า่กวา่ปรญิญาตร ีระบ.ุ................................................................สถาบนั...................................................................... 

        วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา................................... และผ่านการรบัรองความรูค้รบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวชิาชพีครู โดย 

                    เทยีบโอน จ านวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จ านวน ........ มาตรฐาน   ฝึกอบรม จ านวน ......... มาตรฐาน  

                   และมปีระสบการณก์ารสอนในสถานศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ทีส่ถานศึกษา................................................................................ 

                   (แนบแบบประเมนิการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณว์ชิาชพีครู)  

  5. วุฒปิรญิญาทางการศึกษา หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีครู (ปวค.) ทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรอง 

                    เฉพาะมาตรฐานความรู ้ระบ.ุ............................................................................................................... 

        สถาบนั.......................................................................................วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา.................................................... 

         และมปีระสบการณก์ารสอนในสถานศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ทีส่ถานศึกษา...................................................................................... 

         (แนบแบบประเมนิการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณว์ชิาชพีครู)   

 6. วุฒปิรญิญาอืน่ระบ.ุ................................................และวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีครู (ปวค.) ทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรองความรูไ้มค่รบ 

                   9 มาตรฐาน โดยรบัรอง จ านวน...............มาตรฐาน และผ่านการรบัรองความรู ้เพิม่จนครบ 9 มาตรฐาน โดย 

                    เทยีบโอน จ านวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จ านวน ........ มาตรฐาน  ฝึกอบรม จ านวน ......... มาตรฐาน  

                   และมปีระสบการณก์ารสอนในสถานศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ทีส่ถานศึกษา....................................................................................... 

                   (แนบแบบประเมนิการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณว์ชิาชพีครู) 

ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามคณุสมบติั ดงัน้ี  

 1.  ส  าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื   ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื     ส  าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั   

   2.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

   3.  ใบอนุญาตปฏบิตักิารสอน หรอืส าเนาวุฒบิตัรรบัรองความรูโ้ดยการเทยีบโอนความรู ้/ ทดสอบความรู ้ / ฝึกอบรม  

                        ตามมาตรฐานวชิาชพีครู (กรณีผ่านการรบัรองความรูค้รบ 9 มาตรฐาน) 

 4.  ส  าเนาใบเสร็จรบัเงนิ / ใบน าฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย การช าระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนความรู ้ฯ  

             (กรณีผ่านการเทยีบโอนความรูแ้ละไมม่ใีบอนุญาตปฏบิตัิการสอน)  

  5.  แบบประเมนิการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา ฯ ฉบบัจรงิ จ านวน 1 ฉบบั พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา 

  6.  รูปถา่ยหนา้ตรงครึ่งตวั   ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ซึง่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ  6  เดอืน  จ านวน  2  รูป   

 7.  ค่าธรรมเนียม  จ านวน 500 บาท  เป็น   เงนิสด    ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหสับรกิาร 378  ธนาคารกรุงไทย 

 8.  หลกัฐานอืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ  .................................................................................. 

 ทัง้น้ี ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีพ่ระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย 

    ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2547 ก าหนดไวท้กุประการ  และขอแจง้ประวตั ิดงันี้ 

1. เคยเป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี   หรอืไม.่.....................................  

2. เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืไม.่.......................................      

 3. เคยตอ้งโทษจ าคุกในคด ี(ระบ)ุ.........................................................  
 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูบคุคลตามทีร่ะบุในแบบค าขอไดจ้ากส านกัทะเบยีนราษฎร ์ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
         (........................................................) 

 

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

(.....................................) 

ผูต้รวจสอบ 





                    
 

ครุุสภา 

 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

       ผูบ้รหิารสถานศึกษา 
 

         เขยีนที.่...................................................................... 
 

        วนัที ่................. เดอืน ................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)...................................................................นามสกลุ.......................................................................... 

ชื่อ - นามสกลุ(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกดิวนัที ่           เดอืน           พ.ศ.                     อาย ุ         ปี         เดอืน  สญัชาต.ิ.................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั เลขที.่.................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั............................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ .................................................โทรศพัท.์.......................................................... โทรศพัทเ์คลือ่นที ่............................................ 
E-mail....................................................................... .........................  

 สถานทีท่  างาน..............................................................................................สงักดั................................................................................ 

เลขที.่.....................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 

ต าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั............................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์.................................................... โทรสาร .................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการตดิต่อ   ทีอ่ยู่ปจัจุบนั      ทีท่  างาน        
 

 คณุสมบติัตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 1. วฒุิทางการศึกษา (เลอืก 1 ขอ้ ตามคณุวฒุิของท่าน) 

  1.1  ปรญิญาทางการบริหารการศึกษา ระบ.ุ............................................................................................................................. 

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา....................................................สถาบนั............................................................................         

  1.2  ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรอง  

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา....................................................สถาบนั........................................................................... 

  1.3  วุฒไิมต่ า่กวา่ปรญิญาตรี ระบ.ุ.......................................................................................................................................... 

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา............................................และผ่านการรบัรองความรูค้รบ 10 มาตรฐาน ตามมาตรฐาน 

                 วชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา โดย  เทยีบโอน จ านวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จ านวน ........ มาตรฐาน          

 2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลอืก 1 ขอ้ และตอ้งระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามขอ้ท่ีเลอืกและแนบส าเนาหลกัฐาน) 

  2.1  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน.............ปี หรอื 

   2.2  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอนและมปีระสบการณใ์นต าแหน่งหวัหนา้หมวดหรอืหวัหนา้สาย หรอืหวัหนา้งานหรอื 

    ต าแหน่งบรหิารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ตามส าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ทีแ่นบ  

 

ตดิรูปถ่าย 

1  น้ิว 

คส.01.20 
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ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามคณุสมบติั ดงัน้ี  

 1.  ส  าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื   ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื     ส  าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั   

   2.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

   3.  ส  าเนาวุฒบิตัรรบัรองความรูโ้ดยการเทยีบโอนความรู/้ทดสอบความรู ้ตามมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา 

                        (กรณีผ่านการรบัรองความรูค้รบ 10 มาตรฐาน)  

   4.  ส  าเนาใบเสร็จรบัเงนิ/ใบน าฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย การช าระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนความรู ้(กรณีผ่านการเทยีบโอนความรู)้ 

 5.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณว์ชิาชพี  ส  าเนา ก.พ.7 หรอื  ส  าเนาสมดุประวตั ิหรอื 

          ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรอื  ส  าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ หรอื   อืน่ ๆ ระบ.ุ...................................................................... 

 6.  ส  าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู 

 7.  รูปถา่ยหนา้ตรงครึ่งตวั   ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ซึง่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ  6  เดอืน  จ านวน  2  รูป 

 8.  ค่าธรรมเนียม  จ านวน 500 บาท  เป็น   เงนิสด   ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหสับริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 9.  หลกัฐานอืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ  .................................................................................. 

 

 ทัง้น้ี ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีพ่ระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย 

    ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2547 ก าหนดไวท้กุประการ  และขอแจง้ประวตั ิดงันี้ 

1. เคยเป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี   หรอืไม.่.....................................  

2. เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืไม.่.......................................      

3. เคยตอ้งโทษจ าคุกในคด ี(ระบ)ุ......................................................... 
 

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูบคุคลตามทีร่ะบุในแบบค าขอไดจ้ากส านกัทะเบยีนราษฎร ์ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
 

         (........................................................) 

 

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

(..................................) 

ผูต้รวจสอบ 



 

 

 

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอ 
ข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 1.   โปรดกรอกขอ้ความในแบบค าขอใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืทีช่ดัเจน อ่านงา่ย   
                หรอืพมิพ ์และลงลายมอืชื่อผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง 

2.   ชื่อ – นามสกลุ  ใหว้งกลมหรือขดีเสน้ใต ้ ค าน าหนา้ชื่อและหากมยีศหรอืฐานนัดรศกัดิ์น าหนา้ชื่อใหร้ะบไุวด้ว้ย   

3.   วนั เดอืน ปี เกดิ ใหก้รอกเป็นตวัเลข   

 4.   ใหร้ะบทุีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการติดต่อ เพือ่การจดัสง่เอกสารและขอขอ้มลูเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา  

  การขอขึ้นทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 5. ใหต้ดิรูปถา่ย ตามขอ้ 7 ในแบบค าขอ จ านวน  1  รูป 

 6. ส าเนาหลกัฐานแสดงคณุวฒุิทางการศึกษา ตามขอ้ 2 เพือ่ใชแ้สดงความรูต้ามมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา 

  โดยตอ้งแนบ ส าเนาปริญญาบตัร หรอื ส  าเนาใบรบัรองคุณวุฒโิดยอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั หรอื ส  าเนาประกาศนียบตัร 

  บณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ท ัง้นี้ ตอ้งแนบส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามคุณวุฒทิีใ่ช ้

  ยืน่ค าขอดว้ยแลว้แต่กรณี 
 

 7. ส าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ตามขอ้ 5 เพือ่ใชแ้สดงประสบการณว์ชิาชพี  ตามมาตรฐานวชิาชพี 

  ผูบ้รหิารสถานศึกษา โดยตอ้งแนบ ส าเนา กพ.7 หรอืส าเนาสมดุประวตั ิหรอื ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรอืส าเนาสญัญาจา้ง 

  กรณีใชป้ระสบการณ ์ในต าแหน่งหวัหนา้หมวดหรอืหวัหนา้สายหรอืหวัหนา้งาน หรอืต าแหน่งบริหารอื่น ๆ  

  ในสถานศึกษา ตอ้งใชส้  าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ของสถานศึกษา ทีแ่สดงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ประกอบการ 

                พจิารณาดว้ย 

 8. หลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ตามขอ้ 9  เช่น ส  าเนาเอกสารการเปลีย่นค าน าหนา้ชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หย่า เป็นตน้ 

           9.   กรณีแจง้ประวติัตอนทา้ยของแบบค าขอ หากทา่นเคยมปีระวตัถิูกลงโทษทางวนิยั หรอืถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการ หรอืออกจากงาน 

  หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้งโทษแต่โทษจ าคุกใหร้อลงอาญา เป็นตน้ ใหท้า่นระบใุนประวตัติามขอ้ ๑ เคยเป็นผูม้คีวามประพฤติ 

                เสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ีพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 10. ผูต้รวจสอบ หมายถงึ เจา้หนา้ทีส่  านกังานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของแบบค าขอ  

 

 
 

 

 

 

 



                    
 

ครุุสภา 

 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

       ผูบ้รหิารการศึกษา 

 เขยีนที.่...................................................................... 
 

        วนัที ่................. เดอืน ................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)...................................................................นามสกลุ.......................................................................... 

ชื่อ - นามสกลุ(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกดิวนัที ่           เดอืน           พ.ศ.                     อาย ุ         ปี         เดอืน  สญัชาต.ิ.................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั เลขที.่.................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั............................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ .................................................โทรศพัท.์.......................................................... โทรศพัทเ์คลือ่นที ่............................................ 
E-mail................................................................................. ...............  

 สถานทีท่  างาน..............................................................................................สงักดั................................................................................ 

เลขที.่.....................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 

ต าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั............................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์(ทีท่  างาน)............................................. โทรสาร ........................................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการตดิต่อ   ทีอ่ยู่ปจัจุบนั      ทีท่  างาน        

 คณุสมบติัตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษาเพื่อขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 1. วฒุิทางการศึกษา (เลอืก 1 ขอ้ตามคณุวฒุิของท่าน) 

  1.1  ปรญิญาทางการบริหารการศึกษา ระบ.ุ......................................................................................................................... 

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา....................................................สถาบนั............................................................................         

   1.2  ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาทีคุ่รุสภาใหก้ารรบัรองหลกัสูตร 

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา....................................................สถาบนั.......................................................................... 

  1.3  วุฒไิมต่ า่กวา่ปรญิญาตรีทางการบรหิารศึกษา ระบ.ุ.......................................................................................................... 

                       วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา............................................และผ่านการรบัรองความรูค้รบ 10 มาตรฐาน ตามมาตรฐาน 

                           วชิาชพีผูบ้รหิารการศึกษา โดย  เทยีบโอน จ านวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จ านวน ........ มาตรฐาน 

 2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลอืก 1 ขอ้ และตอ้งระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามขอ้ที่เลอืกและแนบส าเนาหลกัฐาน) 

  2.1  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 8 ปี จ านวน..............ปี หรอื 

   2.2  มปีระสบการณใ์นต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี จ านวน............ปี หรอื 

  2.3  มปีระสบการณใ์นต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอืน่ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวงมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี  

  จ านวน............ปี หรอื 

ตดิรูปถ่าย 

1  น้ิว 

คส.01.30 

                                   



 

2 

 

  2.4  มปีระสบการณใ์นต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอืน่ทีม่ปีระสบการณก์ารบรหิารไม่ต า่กวา่หวัหนา้กลุม่ หรอืผูอ้  านวยการกลุม่ 

       หรอืเทยีบเทา่ มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน............ปี หรอื 

  2.5  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอน และมปีระสบการณใ์นต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษา หรอืผูบ้รหิารนอกสถานศึกษา 

  หรอืบคุลากรทางการศึกษาอืน่ ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง หรอืบุคลากรทางการศึกษาอืน่ทีม่ปีระสบการณ์ 

  การบรหิารไม่ต า่กวา่หวัหนา้กลุม่ หรอืผูอ้  านวยการกลุม่ หรอืเทยีบเทา่ รวมกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 8 ปี   

            จ านวน.............ปี 

                               

ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามคณุสมบติั ดงัน้ี  

 1.  ส  าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื   ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื     ส  าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั   

   2.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

   3.  ส  าเนาวุฒบิตัรรบัรองความรูโ้ดยการเทยีบโอนความรู/้ทดสอบความรู ้ตามมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา 

                        (กรณีผ่านการรบัรองความรูค้รบ 10 มาตรฐาน)  

   4.  ส  าเนาใบเสร็จรบัเงนิ / ใบน าฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยการช าระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนความรู ้(กรณีผ่านการเทยีบโอนความรู)้ 

 5.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณ์วชิาชพี  ส  าเนา ก.พ.7 หรอื  ส  าเนาสมดุประวตั ิหรอื 

          ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรอื  ส  าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ หรอื   อืน่ ๆ ระบ.ุ...................................................................... 

 6.  ส  าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู 

 7.  รูปถา่ยหนา้ตรงครึ่งตวั   ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ซึง่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ  6  เดอืน  จ านวน  2  รูป 

 8.  ค่าธรรมเนียม  จ านวน 500 บาท  เป็น   เงนิสด   ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหสับริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 9.  หลกัฐานอืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ  .................................................................................. 

 

 และขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีพ่ระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย 

    ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2547 ก าหนดไวท้กุประการ  และขอแจง้ประวตั ิดงันี้ 

1. เคยเป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี   หรอืไม.่.....................................  

2. เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืไม.่.......................................      

3. เคยตอ้งโทษจ าคุกในคด ี(ระบ)ุ......................................................... 

 

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูบคุคลตามทีร่ะบุในแบบค าขอไดจ้ากส านกัทะเบยีนราษฎร ์ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
 

         (........................................................) 

 

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

(..................................) 

ผูต้รวจสอบ 



 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอ 
ขึน้ทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวชิำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ 

 
 1.   โปรดกรอกขอ้ความในแบบค าขอใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืทีช่ดัเจน อ่านงา่ย 
               หรอืพมิพ ์และลงลายมอืชื่อผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง 

2.   ชื่อ – นามสกลุ  ใหว้งกลมหรือขดีเสน้ใต ้ ค าน าหนา้ชื่อและหากมยีศหรอืฐานนัดรศกัดิ์น าหนา้ชื่อใหร้ะบไุวด้ว้ย 

 3.   วนั เดอืน ปี เกดิ ใหก้รอกเป็นตวัเลข   

 4.   ใหร้ะบทุีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการติดต่อ เพือ่การจดัสง่เอกสารและขอขอ้มลูเพิม่เตมิประกอบการพจิารณาการขอขึ้นทะเบยีนรบั 

                ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารการศึกษา 

 5. ใหต้ดิรูปถา่ย ตามขอ้ 7 ในแบบค าขอ จ านวน  1  รูป 

 6. ส าเนาหลกัฐานแสดงคณุวฒุิทางการศึกษา ตามขอ้ 2 เพือ่ใชแ้สดงความรูต้ามมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารการศึกษา 

  โดยตอ้งแนบ ส าเนาปริญญาบตัร หรอื ส  าเนาใบรบัรองคุณวุฒโิดยอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั หรอื ส  าเนาประกาศนียบตัร 

  บณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ท ัง้นี้  ตอ้งแนบส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามคุณวุฒทิีใ่ช ้

  ยืน่ค าขอดว้ยแลว้แต่กรณี 

 

7. ส าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ตามขอ้ 5 เพือ่ใชแ้สดงประสบการณว์ชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิาร 

                 การศึกษา โดยตอ้งแนบ ส าเนา ก.พ.7 หรอื ส  าเนาสมดุประวตั ิหรอื ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรอื ส  าเนาสญัญาจา้ง หรอื 

                 ส  าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ แลว้แต่กรณี 

 8. หลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ตามขอ้ 9  เช่น ส  าเนาเอกสารการเปลีย่นค าน าหนา้ชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หย่า เป็นตน้ 

 9.   กรณีแจง้ประวติัตอนทา้ยของแบบค าขอ หากทา่นเคยมปีระวตัถิูกลงโทษทางวนิยั หรอืถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการ หรอืออกจากงาน 

  หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้งโทษแต่โทษจ าคุกใหร้อลงอาญา เป็นตน้ ใหท้า่นระบใุนประวตัติามขอ้ ๑ เคยเป็นผูม้คีวามประพฤติ 

                 เสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ีพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 10. ผูต้รวจสอบ หมายถงึ เจา้หนา้ทีส่  านกังานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของแบบค าขอ 
 

 

 

 

 



                    
 

ครุุสภา 

 

 แบบค าขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

          ศึกษานิเทศก ์
 

         เขยีนที.่....................................................................... 

        วนัที ่................. เดอืน ................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)...................................................................นามสกลุ.......................................................................... 

ชื่อ - นามสกลุ(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกดิวนัที ่           เดอืน           พ.ศ.                     อาย ุ         ปี         เดอืน  สญัชาต.ิ.................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั เลขที.่.................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั............................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ .................................................โทรศพัท.์.......................................................... โทรศพัทเ์คลือ่นที ่............................................ 
E-mail......................................................................... .......................  

 สถานทีท่  างาน..............................................................................................สงักดั................................................................................ 

เลขที.่.....................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 

ต าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั............................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์.................................................... โทรสาร .................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการตดิต่อ   ทีอ่ยู่ปจัจุบนั      ทีท่  างาน        

 คณุสมบติัตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศกเ์พื่อขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 1. วฒุปิริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการศึกษา ระบ.ุ........................................................................................................................... 

              สาขา/วชิาเอก...........................................................................สถาบนั............................................................................................ 

    วนั/เดอืน/ปีทีส่  าเร็จการศึกษา....................................................................................................................... 

 2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลอืก 1 ขอ้ และตอ้งระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามขอ้ที่เลอืกและแนบส าเนาหลกัฐาน)  

  2.1  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน...........ปี หรอื 

   2.2  มปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารสอนและมปีระสบการณใ์นต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา หรอืผูบ้รหิารการศึกษา 

   รวมกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน...........ปี  

  

 

 

 

 

 

 

ตดิรูปถ่าย 

1  น้ิว 

คส.01.40 

                                   



 

 

2  

 
   

ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามคุณสมบตั ิดงันี้   

 1.  ส  าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื   ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื     ส  าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั   

   2.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

 3.  ส  าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณว์ชิาชพี  ส  าเนา ก.พ.7 หรอื  ส  าเนาสมดุประวตั ิ หรอื 

   ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรือ  ส  าเนาค าส ัง่แต่งตัง้    อืน่ ๆ ระบ.ุ......................................................................... 

 4.  ส  าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู 

 5.  รูปถา่ยหนา้ตรงครึ่งตวั   ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ซึง่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ  6  เดอืน  จ านวน  2  รูป 

 6.  ค่าธรรมเนียม  จ านวน 500 บาท  เป็น   เงนิสด   ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหสับริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 7.  หลกัฐานอืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ  .................................................................................. 

 

 ทัง้น้ี ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีพ่ระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย 

    ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2547 ก าหนดไวท้กุประการ  และขอแจง้ประวตั ิดงันี้ 

1. เคยเป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี   หรอืไม.่.....................................  

2. เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืไม.่.......................................      

3. เคยตอ้งโทษจ าคุกในคด ี(ระบ)ุ......................................................... 
 

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูบคุคลตามทีร่ะบุในแบบค าขอไดจ้ากส านกัทะเบยีนราษฎร ์ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
 

         (........................................................) 

 

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

(..................................) 

ผูต้รวจสอบ 



 

 

 

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอ 
ข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

 
 1.   โปรดกรอกขอ้ความในแบบค าขอใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืทีช่ดัเจน อ่านงา่ย 
  หรอืพมิพ ์และลงลายมอืชื่อผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง 

2.   ชื่อ – นามสกลุ  ใหว้งกลมหรือขดีเสน้ใต ้ ค าน าหนา้ชื่อและหากมยีศหรอืฐานนัดรศกัดิ์น าหนา้ชื่อใหร้ะบไุวด้ว้ย 

3.   วนั เดอืน ปี เกดิ ใหก้รอกเป็นตวัเลข   

 4.   ใหร้ะบทุีอ่ยู่ทีส่ะดวกในการติดต่อ เพือ่การจดัสง่เอกสารและขอขอ้มลูเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา  

  การขอขึ้นทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีศึกษานิเทศก ์

 5. ใหต้ดิรูปถา่ย ตามขอ้ 5 ในแบบค าขอ จ านวน  1  รูป 

 6. ส าเนาหลกัฐานแสดงคณุวฒุิทางการศึกษา ตามขอ้ 2 เพือ่ใชแ้สดงความรูต้ามมาตรฐานวชิาชพีศึกษานิเทศก ์ 

โดยตอ้งแนบ ส าเนาปรญิญาบตัร หรอื ส  าเนาใบรบัรองคุณวุฒโิดยอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั ทีไ่มต่ า่กวา่ 

ปรญิญาโททางการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 

 7. ส าเนาหลกัฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ตามขอ้ 3 เพือ่ใชแ้สดงประสบการณว์ชิาชพี ตามมาตรฐานวชิาชพีศึกษานิเทศก ์

  โดยตอ้งแนบส าเนา ก.พ.7 หรอื ส  าเนาสมดุประวตั ิหรอื ส  าเนาสมดุประจ าตวัครู หรอื ส  าเนาสญัญาจา้ง แลว้แต่กรณี 

 8. หลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ตามขอ้ 7  เช่น ส  าเนาเอกสารการเปลีย่นค าน าหนา้ชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หย่า เป็นตน้ 

          9.    กรณีแจง้ประวติัตอนทา้ยของแบบค าขอ หากทา่นเคยมปีระวตัถิูกลงโทษทางวนิยั หรอืถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการ หรอืออกจากงาน 

  หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้งโทษแต่โทษจ าคุกใหร้อลงอาญา เป็นตน้ ใหท้า่นระบใุนประวตัติามขอ้ ๑ เคยเป็นผูม้คีวามประพฤติ 

                เสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ีพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 10. ผูต้รวจสอบ หมายถงึ เจา้หนา้ทีส่  านกังานเลขาธิการคุรุสภา คุรุสภาตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบค าขอ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 

ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ  

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

(คส.๐๒.๑๐, คส.๐๒.๒๐,  

คส.๐๒.๓๐ และคส.๐๒.๔๐) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

แก้ไขเอกสาร 

บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เพื่อส่งข้อมูลไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

บันทึกข้อมูลในทะเบียนการ

ด าเนินการขอรับบริการด้านใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพคร ู
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา  

3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
5. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
6. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
7. รูปถาย 1 น้ิว  
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพครู 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
5. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
6. รูปถาย 1 น้ิว  
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คร ู

                    
 

คุรุสภา 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
1. ขอมูลพ้ืนฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -                    -                       -            -                      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูเลขที ่       

ออกให ณ  วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถงึ วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ที่อยูที่สะดวกในการตดิตอและสงเอกสาร  บาน  หรือ   ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................  

เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................

จังหวดั......................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................................................................. 

E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................... 

ปจจบุัน  ประกอบวิชาชีพครู     มิไดประกอบวชิาชีพครู 

    ตําแหนง........................................................ สังกัด................................................................................................................               

    สอนในระดับชั้น......................................โรงเรียน................................................................................................................... 

    อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................ 

    ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู) 

2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ 

 2.1  มีวฒุิปริญญาทางการศึกษา หรอืเทียบเทาหรือวุฒอิื่นท่ีคุรุสภารับรอง 

วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน............................................................................................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................... 

วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

 

 

 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 02.10 



 
 

-2- 
 

 2.2 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครูที่คุรุสภารับรอง 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู สาขา/วชิาเอก....................................................................................... 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา...................................... 

 

 2.3 มีวฒุิปริญญาอื่น และอยูระหวางศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูท่ีคุรุสภารับรอง 

     วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

 วุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตวชิาชีพครู สาขา/วชิาเอก.......................................................................................... 

     สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................. 
 

 2.4 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูท่ีสําเร็จการศกึษากอนวันท่ี  9 เมษายน  พ.ศ. 2552 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู (ปว.ค.) 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 
 

 2.5 มีวฒุิปริญญาอื่น และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของครุุสภา  (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 
           เทยีบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 

            ทดสอบ      จํานวน.................มาตรฐาน  
            อบรม  จํานวน.................มาตรฐาน  
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 2.6 มีวฒุิปริญญาอื่น และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

  และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภา 
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

      เทยีบโอน           ทดสอบ           อบรม   
 

 2.7 มีวฒุิปริญญาอื่น และไดศึกษาความรูวิชาชีพครู  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

       และไดศึกษาความรูวิชาชีพคร ู จาํนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 
 2.8 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีประสบการณในการสอน 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการสอน  จํานวน ..............ป 
 
 2.9 มีวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอน 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการสอน จํานวน ......................ป 
 
 2.10 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศกึษา ท่ีคุรุสภา

รับรอง 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง    
วุฒิปรญิญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

 สถาบัน............................................................................................................................................................ 

 วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................................................................................................................. 
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 3. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ผูที่ปจจบุันเปนผูประกอบวิชาชีพครู  ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1                    
                                                                     ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู             ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2) 
          3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน        
การปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันท่ีหมดอายุ
และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง 3 กิจกรรม 

 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  
  (โปรดระบุ)  .............................................................สาขา/วิชาเอก..................................................................... 
  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................. 

 2.  เขารบัการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จดัอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
 หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเล่ือนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................ 
    ตามคาํสั่ง............................................................ท่ี...........................................ลงวันที่......................................... 

 หรือ อยูระหวางการพจิารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................ 
 เปน..................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรอืการจัดการศกึษา  
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 

 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศกึษา 
     ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 

   บทความ    เร่ือง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 
    วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 

 7.  สรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา   
ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................ 
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 8.  ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 

 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรอืของหนวยงานทางการศึกษาอื่น   
  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียน 
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 

 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 11. ศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 12. จัดทําผลงานหรือกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู  ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
     หนวยงานท่ีจดัอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ......................................................................................................................................................................    

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด  (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบงัคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอแจงประวัติ ดงันี้ 

๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) .......................................... 
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ...................................... 

 ๓. เคยตองโทษจําคกุในคดี  ( เคย/ไมเคย) ............................................................................................................. 
 
 3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาํขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังนี ้
1.    สาํเนาทะเบยีนบาน หรอื    สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
2.    รูปถายหนาตรงครึง่ตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รปู   
3.    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู(ฉบบัที่จะหมดอายุ) 
4.    สาํเนาวฒุิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบตัร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript) 
5     หลักฐานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา  3 กิจกรรม 
6.    คาธรรมเนียมตออายุใบอนญุาต จํานวน 200 บาท  ชาํระโดย     เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      

         ไปรษณยีไทย   ธนาคารกรุงไทย      เคานเตอรเซอรวิส           
7.    หลักฐานอ่ืน (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................ 
 
 
           ลงชื่อ........................................................... 
                 (.........................................................) 
                ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
              ............../............................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําเตือน 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ 
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน 
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหน่ึงสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูน้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน 
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 
 

 1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 
 2. ขอ 2-3  ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 
 3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.10)    

ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม  หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม  สําเนา ก.พ. 7  
สําเนา ก.ค.ศ.16  สําเนาทะเบียนประวัติ  สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี  ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล 
ตามรายการที่เลือก 

 
 4.  ขอ 3. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน  
       ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3  กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันท้ัง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร  
ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  หลักฐานแสดง 
การเขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย  เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแตกรณีที่เปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก  
               ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ  ขอ 3.2 2 
หรือ 3.2 3  ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือ 
จัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เลือกรายการใน  
3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
 
  5.   ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 
  6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ คส.02.10 ดวยตนเอง 
 
   

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

 

 
 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศกึษา (คส.02.20)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา  

3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
5. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
6. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา 
7. รูปถาย 1 น้ิว  
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศกึษา (คส.02.20) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
5. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา 
6. รูปถาย 1 น้ิว  
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูบรหิารสถานศกึษา 

                    
 

คุรุสภา 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
1. ขอมูลพ้ืนฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบรหิารสถานศึกษา 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล............................................................ 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -                    -                       -            -                      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  เลขที ่       

ออกให ณ  วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถงึ วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ที่อยูที่สะดวกในการตดิตอและสงเอกสาร  บาน  หรือ   ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................  

เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................

จังหวดั......................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................................................................. 

E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................... 

ปจจบุัน  ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา     มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

    ตําแหนง........................................................ หนวยงาน.................................................................................................             

    สังกัด................................................................................................................................................................................ 

    อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................ 

    ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา) 

2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ 

 2.1  มีไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศกึษาหรือเทียบเทา  หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน............................................................................................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................... 

วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

 

 

 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 02.20 
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 2.2 มีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีวฒุิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศกึษาที่คุรุสภารับรอง 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา...................................... 

 

 2.3 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และอยูระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
       ท่ีคุรุสภารับรอง 

     วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

 วุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

     สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................. 
 

  2.4 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
             ของคุรุสภา ครบ 10 มาตรฐาน 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา   
      (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 

           เทยีบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 
            ทดสอบ      จํานวน.................มาตรฐาน  
            อบรม  จํานวน.................มาตรฐาน  

 2.5 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ 
       ผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

  และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

      เทยีบโอน           ทดสอบ           อบรม   
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 2.6 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวฒุิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางบริหารการศกึษา  
       ท่ีคุรุสภารับรอง 

 วุฒิ  ปริญญาตร ี ปรญิญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง    
วุฒิ � ปรญิญาตรี � ปรญิญาโท � ปรญิญาเอก (ระบุ) ...............................................................................  

 สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา.................................................................................................................................. 

 2.7 มีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบรหิารสถานศึกษา 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา  จํานวน ..............ป 
 
 2.8 มีวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอน 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา  จํานวน ..............ป 
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 3. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ผูที่ปจจุบนัเปนผูประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศกึษา  ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1 
                                                                    ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2) 
          3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพสถานศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่
หมดอายุและกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง 3 กิจกรรม 

 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  
  (โปรดระบุ)  .............................................................สาขา/วิชาเอก..................................................................... 
  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................. 

 2.  เขารบัการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จดัอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
 หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเล่ือนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................ 
    ตามคาํสั่ง............................................................ท่ี...........................................ลงวันที่......................................... 

 หรือ อยูระหวางการพจิารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................ 
 เปน..................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรอืการจัดการศกึษา  
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 

 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศกึษา 
     ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 

   บทความ    เร่ือง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 
    วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 

 7.  สรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา   
ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................ 
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 8.  ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 

 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรอืของหนวยงานทางการศึกษาอื่น   
  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียน 
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 

 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 11. ศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 12. จัดทําผลงานหรือกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
     หนวยงานท่ีจดัอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ......................................................................................................................................................................    

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด  (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบงัคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอแจงประวัติ ดงันี้ 

๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) .......................................... 
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ...................................... 

 ๓. เคยตองโทษจําคกุในคดี  ( เคย/ไมเคย) ............................................................................................................. 
 
 3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาํขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังนี ้
1.    สาํเนาทะเบยีนบาน หรอื    สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
2.    รูปถายหนาตรงครึง่ตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รปู   
3.    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่จะหมดอาย)ุ 
4.    สาํเนาวฒุิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบตัร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript) 
5     หลักฐานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา  3 กิจกรรม 
6.    คาธรรมเนียมตออายุใบอนญุาต จํานวน 200 บาท  ชาํระโดย     เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      

         ไปรษณยีไทย   ธนาคารกรุงไทย      เคานเตอรเซอรวิส           
7.    หลักฐานอ่ืน (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................ 
 
 
           ลงชื่อ........................................................... 
                 (.........................................................) 
      ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
              ............../............................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คําเตือน 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ 
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน 
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหน่ึงสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูน้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน 
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 

 
 1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 
 2. ขอ 2-3  ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.8)    

ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม  หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม  สําเนา ก.พ. 7  
สําเนา ก.ค.ศ.16  สําเนาทะเบียนประวัติ  สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี  ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล 
ตามรายการที่เลือก 

 
 4.  ขอ 3. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน  
       ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3  กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันทั้ง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ 
สําเนาปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
หลักฐานแสดงการเขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย  เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแต
กรณีที่เปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก  
               ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 
หรือ  ขอ 3.2 2 หรือ 2.2 3  ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตร
การฝกอบรมหรือจัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
 
  5.   ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 
  6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ คส.02.20 ดวยตนเอง 
 
   

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

 

 

 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา (คส.02.30)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา  

3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
5. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
6. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา 
7. รูปถาย 1 น้ิว  
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา (คส.02.30) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
5. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา 
6. รูปถาย 1 น้ิว  
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูบรหิารการศึกษา 

                    
 

คุรุสภา 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
1. ขอมูลพ้ืนฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบรหิารการศึกษา 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -                    -                       -            -                      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา  เลขที ่       

ออกให ณ  วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถงึ วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ที่อยูที่สะดวกในการตดิตอและสงเอกสาร  บาน  หรือ   ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................  

เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................

จังหวดั......................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................................................................. 

E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................... 

ปจจบุัน  ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา     มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

    ตําแหนง........................................................ หนวยงาน.................................................................................................             

    สังกัด................................................................................................................................................................................ 

    อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................ 

    ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา) 

2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ 

 2.1  มีไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศกึษาหรือเทียบเทา  หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน............................................................................................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................... 

วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

 

 

 
 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 02.30 
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 2.2 มีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีวฒุิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศกึษาที่คุรุสภารับรอง 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา...................................... 

 

 2.3 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และอยูระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
       ท่ีคุรุสภารับรอง 

     วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

 วุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

     สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................. 
 

  2.4 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
             ของคุรุสภา ครบ 10 มาตรฐาน 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษาของคุรสุภา   
     (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 

           เทยีบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 
            ทดสอบ      จํานวน.................มาตรฐาน  
            อบรม  จํานวน.................มาตรฐาน  

  

 2.5 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ 
       ผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

   และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
         (เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

      เทยีบโอน           ทดสอบ           อบรม   
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 2.6 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวฒุิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางบริหารการศกึษา  
       ท่ีคุรุสภารับรอง 

 วุฒิ  ปริญญาตร ี ปรญิญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรีทางบรหิารการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง    
วุฒิ � ปรญิญาตรี � ปรญิญาโท � ปรญิญาเอก (ระบุ) ...............................................................................  

 สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา.................................................................................................................................. 

 2.7 มีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบรหิารสถานศึกษา 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา  จํานวน ..............ป 
 
 2.8 มีวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอน 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา  จํานวน ..............ป 
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 3. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ผูที่ปจจบุนัเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา  ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1                    
                                                                    ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศกึษา ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2) 
          3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึง
วันที่หมดอายุและกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง 3 กิจกรรม 

 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  
  (โปรดระบุ)  .............................................................สาขา/วิชาเอก..................................................................... 
  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................. 

 2.  เขารบัการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จดัอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
 หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเล่ือนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................ 
    ตามคาํสั่ง............................................................ท่ี...........................................ลงวันที่......................................... 

 หรือ อยูระหวางการพจิารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................ 
 เปน..................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรอืการจัดการศกึษา  
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 

 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศกึษา 
     ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 

   บทความ    เร่ือง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 
    วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 

 7.  สรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา   
ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................ 
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 8.  ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 

 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรอืของหนวยงานทางการศึกษาอื่น   
  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียน 
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 

 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 11. ศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 12. จัดทําผลงานหรือกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา  ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
     หนวยงานท่ีจดัอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ......................................................................................................................................................................    

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด  (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบงัคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอแจงประวัติ ดงันี้ 

๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) .......................................... 
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ...................................... 

 ๓. เคยตองโทษจําคกุในคดี  ( เคย/ไมเคย) ............................................................................................................. 
 
 3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาํขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังนี ้
1.    สาํเนาทะเบยีนบาน หรอื    สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
2.    รูปถายหนาตรงครึง่ตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รปู   
3.    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา (ฉบับที่จะหมดอายุ) 
4.    สาํเนาวฒุิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบตัร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript) 
5     หลักฐานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา  3 กิจกรรม 
6.    คาธรรมเนียมตออายุใบอนญุาต จํานวน 200 บาท  ชาํระโดย     เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      

         ไปรษณยีไทย   ธนาคารกรุงไทย      เคานเตอรเซอรวิส           
7.    หลักฐานอ่ืน (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................ 
 
 
           ลงชื่อ........................................................... 
                 (.........................................................) 
      ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
              ............../............................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําเตือน 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ 
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน 
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหน่ึงสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูน้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน 
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 
 

 1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
 
 2. ขอ 2-3  ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผูบริหารการศึกษา 
 
 3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.8)    

ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม  หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม  สําเนา ก.พ. 7  
สําเนา ก.ค.ศ.16  สําเนาทะเบียนประวัติ  สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี  ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล 
ตามรายการที่เลือก 

 
 4.  ขอ 3. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน  
       ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3  กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันทั้ง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ 
สําเนาปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
หลักฐานแสดงการเขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย  เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแต
กรณีที่เปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก  
               ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ  
ขอ 3.2 2 หรือ 3.2 3  ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตร 
การฝกอบรมหรือจัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
 
  5.   ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 
  6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ คส.02.30 ดวยตนเอง 
 
   

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

 

 

 
 
 
 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพศกึษานิเทศก 

1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.02.40)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา  

3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
5. ตอบคําถามในหนาที่ 5 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 6) 
6. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
7. รูปถาย 1 น้ิว  
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.02.40) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. ตอบคําถามในหนาที่ 5 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 6) 
5. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
6. รูปถาย 1 น้ิว  
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษานิเทศก 

                    
 

คุรุสภา 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
1. ขอมูลพ้ืนฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -                    -                       -            -                      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  เลขที ่       

ออกให ณ  วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถงึ วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ที่อยูที่สะดวกในการตดิตอและสงเอกสาร  บาน  หรือ   ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................  

เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................

จังหวดั......................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................................................................. 

E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................... 

ปจจบุัน  ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก     มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

    ตําแหนง........................................................ หนวยงาน.................................................................................................             

    สังกัด................................................................................................................................................................................ 

    อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................ 

    ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก) 

2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ 

 2.1  มีไมตํ่ากวาปริญญาโททางการการศกึษาหรือเทียบเทา  หรือวุฒอิื่นท่ีคุรุสภารบัรอง 

วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

 

 

 

 

 

 
 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 02.30 
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 2.2 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศกของคุรุสภา 

       วุฒิ   ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ................................................................................................. 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานเิทศกของคุรุสภา   
(เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 

           เทยีบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 
            ทดสอบ      จํานวน.................มาตรฐาน  

           อบรม  จํานวน.................มาตรฐาน 

 2.3 มีวุฒิ ไมตํ่ากวาปริญญาโท และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ 
       ศึกษานิเทศกของคุรุสภา 

    วุฒิ   ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .................................................................................................. 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

  และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศกของคุรุสภา 
   (เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

       เทียบโอน           ทดสอบ           อบรม  

 2.4 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาโท และอยูในระหวางศกึษาใหมีวุฒไิมตํ่ากวาปริญญาโททางการศกึษา  

 วุฒิ   ปรญิญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาโททางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง    
วุฒิ � ปรญิญาโท � ปรญิญาเอก (ระบุ) ........................................................................................................  

 สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา.................................................................................................................................. 

 2.5 มีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา 

  วุฒิ   ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ................................................................................................ 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา  จาํนวน ..............ป 

 2.6 มีวฒุิต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาโท (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา  จาํนวน ..............ป 
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 3. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ผูที่ปจจุบนัเปนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1                    
                                                                    ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก       ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2) 
          3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึง
วันที่หมดอายุและกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง 3 กิจกรรม 

 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  
  (โปรดระบุ)  .............................................................สาขา/วิชาเอก..................................................................... 
  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................. 

 2.  เขารบัการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จดัอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
 หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเล่ือนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................ 
    ตามคาํสั่ง............................................................ท่ี...........................................ลงวันที่......................................... 

 หรือ อยูระหวางการพจิารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................ 
 เปน..................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรอืการจัดการศกึษา  
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 

 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศกึษา 
     ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 

   บทความ    เร่ือง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 
    วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 

 7.  สรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา   
ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................ 
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 8.  ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 

 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรอืของหนวยงานทางการศึกษาอื่น   
  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียน 
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 

 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 11. ศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 12. จัดทําผลงานหรือกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
     หนวยงานท่ีจดัอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ......................................................................................................................................................................    

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด  (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบงัคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอแจงประวัติ ดงันี้ 

๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) .......................................... 
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ...................................... 

 ๓. เคยตองโทษจําคกุในคดี  ( เคย/ไมเคย) ............................................................................................................. 
 
 3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาํขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังนี ้
1.    สาํเนาทะเบยีนบาน หรอื    สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
2.    รูปถายหนาตรงครึง่ตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รปู   
3.    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับทีจ่ะหมดอายุ) 
4.    สาํเนาวฒุิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบตัร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript) 
5     หลักฐานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา  3 กิจกรรม 
6.    คาธรรมเนียมตออายุใบอนญุาต จํานวน 200 บาท  ชาํระโดย     เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      

         ไปรษณยีไทย   ธนาคารกรุงไทย      เคานเตอรเซอรวิส           
7.    หลักฐานอ่ืน (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................ 
 
 
           ลงชื่อ........................................................... 
                 (.........................................................) 
           ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
              ............../............................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําเตือน 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ 
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน 
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหน่ึงสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูน้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน 
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 

 
 1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
 
 2. ขอ 2-3  ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก 
 
 3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.6)    

ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม  หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม  สําเนา ก.พ. 7  
สําเนา ก.ค.ศ.16  สําเนาทะเบียนประวัติ  สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี  ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล 
ตามรายการที่เลือก 

 
 4.  ขอ 3. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน  
       ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3  กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันทั้ง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ  
สําเนาปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
หลักฐานแสดงการเขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย  เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ  
แลวแตกรณีที่เปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก  
               ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ   
ขอ 3.2 2 หรือ 3.2 3  ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตร 
การฝกอบรมหรือจัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
 
  5.   ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 
  6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ คส.02.40 ดวยตนเอง 
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การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เป็นการชั่วคราว 

ผูข้ออนุญาตยื่นแบบค าขอ  

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

(คส.๐๙.๑๐, คส.๐๙.๒๐) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

แก้ไขเอกสาร 

บันทึกข้อมูลในทะเบียนการ

ด าเนินการขอรับบริการด้าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ  

และส่งเอกสารแบบค าขอ 

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



 

 

 

 

 

ค ำขออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ 
 

เขียนที่........................................................................................ 

วันที่ .............. เดอืน ..................................... พ.ศ. .................. 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 
                  ด้วยสถานศึกษา..........................................................................................สังกัด.......................................................... 

ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................... 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัด....................................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์(ของสถานศึกษา)............................................ โทรสาร..................................................... 

โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................(ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู) 

มีความประสงค์จะจา้ง นาย/นาง/นางสาว  .......................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี          -                     -                        -            - 
 

ขออนุญาต เป็นคร้ังที่    1       2      3      
  

วุฒิกำรศึกษำ 

  วุฒิปริญญาตร ี

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................ 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา................................................................... 

      คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA)........................ 

  วุฒิปริญญาโท 

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................ 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา................................................................... 

      คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA)........................ 

  วุฒิปริญญาเอก 

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................ 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา................................................................... 

      คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA)........................ 

คส.09.10 
090909.
100909.
1009090
9.10 

คส. 09.10 

 
ติดรูปถ่ำย 

1x1.25 นิ้ว 
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เข้ำมำปฏิบัติกำรสอนในวิชำ (ระบุตรงกับตารางสอน)  ...................................................................................................................... 

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

ระดับช่วงชั้น  ( เลือกได้มากกว่า 1 รายการ ) 

             ปฐมวัย      ช่วงชั้นที่ 1   (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

  ช่วงชั้นที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ช่วงชั้นที่ 3   (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

  ช่วงชั้นที่ 4  (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 

สถำนศึกษำชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องรับผู้ทีไ่ม่มีใบอนุญำตเข้ำปฏิบัตกิำรสอน พร้อมระบุควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณใ์นกำรสอนของครู
........................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………....... 

                ดังนั้น จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ และจะให้พัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

ได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  ดังน้ี 

1.   หนังสือน าสง่จากสถานศึกษา (ฉบบัจริง) 

2.   ค าขอ คส.09.10 (ฉบับนี้) 

3.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4.   ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล หรือส าเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถา้มี) 

5.   ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

6.   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ระบุวนัส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน) 

7. กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากตา่งประเทศ 

   ส าเนาหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 
            มหาวิทยาลยัที่ได้รบัมอบหมาย 

   ส าเนาเอกสารค าแปลวุฒิ ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้องตรงตาม 
            ต้นฉบับจากสถาบันการแปล (กรณีวุฒิการศึกษาไม่ใชภ่าษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

8.   ส าเนาสญัญาจา้งครู ฉบบัปัจจุบนั (ผูบ้ริหารสถานศึกษารบัรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

9.   หนังสือรับรองการจ้างต่อ รับรองโดยผู้ว่าจ้าง (กรณีสัญญาจ้างเหลือระยะเวลาการจ้างน้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่              
  คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน) 

10.   ตารางสอน (รายสปัดาห์) ที่ระบุชื่อผูส้อน และระบชุื่อรายวิชา (ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง) 

11.   ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้รักษาราชการแทนผู้อ านวยโรงเรียน / ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ถ้ามี) 

12.   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1x1.25 นิว้ ซึ่งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

13.   หลักฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................................................... 



 

กำรตรวจสอบสถำนะกำรขออนุญำตฯ 
 

  สถำนศึกษำสำมำรถ ตรวจสอบสถำนะหรือผลกำรพิจำรณำหนังสืออนุญำตฯ ได้ดังนี้ 
1. กรณียื่นค าขออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP School สามารถตรวจสอบผ่านระบบ KSP School ภายใน 15 วันท าการ  
2. กรณียื่นค าขออนุญาตฯ ผ่านทางไปรษณีย์ และผ่านเคานเ์ตอร์ ส านกังานเลขาธิการครุุสภา สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต ์

คุรุสภา www.ksp.or.th ภายใน 45 วันท าการ โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลต่าง ๆ” และ เลือก “ตรวจสอบสถานะใบอนญุาต”  
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ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว.............................................................. ผูข้อประกอบวชิำชีพครู ขอแจ้งประวัติ ดังนี้ 

1.  เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่    ไม่เคย    เคย 

2.  เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่    ไม่เคย    เคย 

3.  เคยต้องโทษจ าคุกในคดี    ไม่เคย    เคย (ระบุ)  ................................................................... 

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบค าขอได้จากส านักทะเบยีนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 

                                            (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอประกอบวิชาชีพคร ู

                                                    ( ............................................................... ) 

 

ค ำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เปน็ความจริงทุกประการ 
 
                                                        (ลงชื่อ) ................................................................................ 

                                                                 ( ............................................................................ )  

     ต าแหน่ง................................................................................ 

             ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 

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

                                                                 ( ............................................................................ )  

     ต าแหน่ง................................................................................ 

                                                                 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดบั ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksp.or.th/


 

ค ำแนะน ำ 

ในกำรกรอกค ำขอหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

 

   1.  โปรดกรอกข้อความในค าขอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือทีชั่ดเจน อ่านง่าย หรือพิมพ์ 
        และลงลายมือช่ือของผู้ขอประกอบวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครบถ้วน 

   2.   ในค าขอหน้าท่ี 1 ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ ค าน าหนา้ช่ือ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์น าหน้าช่ือให้ระบุไวด้้วย 

   3.   ในค าขอหน้าท่ี 1 ให้ติดรูปถ่าย ขนาด 1x1.25 นิ้ว ตามข้อ 12 ในค าขอ 1 รูป และใส่ซองซิปพลาสติกแนบมากับค าขอจ านวน 2 รูป        
        ส าหรับติดในหนังสืออนุญาต 

   4.   ในค าขอหน้าท่ี 3 กรณีแจ้งประวัติของผู้ขอประกอบวิชาชีพ ต้องตอบค าถามให้ครบ 3 ข้อไม่ปล่อยเว้นว่าง  

   5.   ในค าขอหน้าท่ี 3 ค ารับรองของผู้บริหารและผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ผูร้ับรองต้องเซ็นช่ือลงนามในค าขอเป็น 
         หมึกบนกระดาษด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือช่ือหรือประทับตราลายมือช่ือ พร้อมระบุต าแหน่งใหชั้ดเจน 

   6.   ในค าขอหน้าท่ี 3  
        ค าว่า “ผู้บริหำรสถำนศึกษำ” หมายถึง  ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ  ของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
 

        ค าว่า “ผู้บงัคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ” ของสถานศึกษา ตามแตล่ะสังกัด  ดังนี้ 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี (สพป. / สพม.) 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /                                       
            ประธานกรรมการอาชีวศึกษาในระดับภาค / จังหวัด 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จดัการ 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี / นายกสภาสถาบัน (แลว้แต่กรณี) 
- โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ หมายถึง ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์
- สังกัด  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- สังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้อ านวยการกองการศกึษา / นายกองค์การบริหารฯ / ปลัดฯ (แล้วแต่กรณี) 
- สังกัด  สถาบันการพลศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี สถาบันการพลศึกษา 
- สังกัด  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  
- สังกัด  สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์ หมายถึง อธิการบดี / คณบดีคณะ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
- สังกัด  ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- สังกัด  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน (ผกก.ตชด.) 
- สังกัด  สถาบันวิทยาลยัชมุชน หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลยัชมุชน 

7.    เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่เป็นฉบับส าเนา ต้องลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสาร โดยการรับรองส าเนา
ถูกต้องจะต้องมี ค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” “ลายมือช่ือของผู้รับรอง” และ “ค าน าหน้า ช่ือ-สกุลของผูร้บัรอง”                                    
ตัวอย่างการรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

 
 
 

 

 

ส ำเนำถกูต้อง 
 

(นำยตัง้ใจ มคีณุธรรม) 

ส ำเนำถกูต้อง 
 

(นำงสำววนัใหม ่ใจดี) 



 
 

 

 

 

 

 

ค ำขออนญุำตใหป้ระกอบวิชำชีพผูบ้ริหำรสถำนศกึษำโดยไม่มีใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ 

 
เขียนที่........................................................................................ 

วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .................. 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 
                  ด้วยสถานศึกษา..........................................................................................สังกัด.......................................................... 

ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................... 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัด....................................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์(ของสถานศึกษา)............................................ โทรสาร..................................................... 

โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................(ผู้ขอประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา) 

มีความประสงค์จะจ้าง นาย/นาง/นางสาว  .......................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่          -                     -                        -            - 
 

ขออนุญาต เป็นคร้ังที ่   1       2     
 

วุฒิกำรศึกษำ 

  วฒุิปริญญาตรี 

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................. 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา.................................................................... 

      คะแนนเฉลีย่สะสม  (GPA)........................ 

  วฒุิปริญญาโท 

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................ 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา................................................................... 

      คะแนนเฉลีย่สะสม  (GPA)........................ 

  วฒุิปริญญาเอก 

      ชื่อปริญญา/หลักสตูร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................ 

      จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา................................................................... 

      คะแนนเฉลีย่สะสม  (GPA)........................ 

คส.09.20 
090909.
100909.
1009090
9.10 

คส. 09.10 

 
ติดรูปถ่ำย 

1x1.25 น้ิว 
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เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง (ระบตุามสญัญาจ้าง) ........................................................................................................................... 

สถำนศึกษำชีแ้จงเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องรับผูท้ี่ไม่มีใบอนุญำตเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ               
พร้อมระบุควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
............................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………....…………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………....... 

                ดังน้ัน จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้ บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาได้ และจะให้              
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภาก าหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

ได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  ดังนี้ 

1.   หนังสือน าสง่จากสถานศึกษา (ฉบับจริง)                 

2.   แบบค าขอ คส.09.20 (ฉบับน้ี) 

3.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   

4.   ส าเนาเอกสารการเปลีย่นแปลงชื่อ – สกุล  หรือ ส าเนาทะเบียนสมรส / หย่า 

5.   ส าเนาใบปริญญาบตัร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิทีส่ภามหาวิทยาลยัอนุมัติ 

6.   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม และวันที่ส าเร็จการศึกษาชัดเจน 

7.   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานแสดงประสบการณ์เป็นครู (ซ่ึงยังไม่หมดอาย ุณ วันที่ยื่นแบบค าขอ) 

8.   ส าเนาสญัญาจ้างต าแหน่งผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ ฉบับปัจจบุัน (กรณีสญัญาจา้งเป็นต าแหน่ง ครู/ครูใหญ่ ใหเ้พิ่ม 
      แนบท้ายสัญญาจ้างทีร่ะบุต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารที่ชดัเจน โดยส าเนาสญัญาจ้างผู้ว่าจ้างรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)   

9.   หนังสือรับรองการจ้างต่อ รับรองโดยผู้วา่จ้าง (กรณีสญัญาจ้างเหลือระยะเวลาการจา้งน้อยกวา่ 30 วัน นับถึงวันที่คุรุสภารับ 
      เอกสาร/หลักฐาน) 

10.   ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วชิาชีพ เช่น ส าเนาสมดุประจ าตัวคร ู(ทุกหน้า) / ส าเนา ก.พ.7 (ทุกหน้า) /                     
      ทะเบยีนประวัต ิ(ทุกหน้า) / ส าเนาสญัญาจ้างครู (ทุกหน้า) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันเพื่อนับระยะเวลาประสบการณ์ 
      วิชาชีพรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีมีประสบการณ์ด้านปฏิบตัิการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

11.    ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ส าเนาสมุดประจ าตัวครู (ทุกหน้า) / ส าเนา ก.พ.7 (ทุกหน้า) /  
 ทะเบียนประวัต ิ(ทุกหน้า) / ส าเนาสญัญาจ้างครู (ทุกหน้า) (อยา่งใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน) และแนบหลักฐำนแสดง  
 ประสบกำรณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หัวหน้างานหรือ ต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษา เช่น  
 ส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้ใหเ้ป็นหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหวัหน้างาน หรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค าสัง่ประจ าป ี
 ของสถานศึกษา จ านวน 3 ปี (กรณีมีประสบการณ์ด้านการสอนน้อยกว่า 5 ปี) 

12.    ส าเนาหนังสือแตง่ตั้งผู้รับใบอนุญาต / ผู้ท าการแทนใบอนุญาต / ผู้ลงนามแทนใบอนุญาต (ถ้ามี) 

13.    รูปถา่ยหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1x1.25 น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

14.    หลักฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................. 

 

 



 

กำรตรวจสอบสถำนะกำรขออนุญำตฯ 
 

  สถำนศกึษำสำมำรถ ตรวจสอบสถำนะหรือผลกำรพิจำรณำหนังสืออนุญำตฯ ได้ดังนี ้
1. กรณียื่นค าขออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP School สามารถตรวจสอบผ่านระบบ KSP School ภายใน 15 วันท าการ  
2. กรณียื่นค าขออนุญาตฯ ผ่านทางไปรษณีย์ และผ่านเคาน์เตอร์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 

คุรุสภา www.ksp.or.th ภายใน 45 วันท าการ โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลต่าง ๆ” และ เลือก “ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต”  

- 3 – 

 

กรณีขออนุญำตฯ ครั้งท่ี 2 กรุณำระบุและแนบหลักฐำนกำรพัฒนำตน ดังน้ี (ถ้ำมี) 

  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (การบรหิารการศึกษา) จากสถาบันที่ไดร้ับการรบัรอง
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑติจากคุรสุภา 

      ช่ือปริญญา/หลกัสูตร.............................................................................สาขา/วิชาเอก................................................... 

ช่ือสถาบัน.....................................................................................................................วันที่เริ่มศึกษา.................................... 

 
 
ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................... ผู้ขอประกอบวิชำชีพผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  
ขอแจง้ประวัติ  ดังน้ี 

1.  เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศลีธรรมอันดีหรือไม่    ไม่เคย    เคย 

2.  เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่    ไม่เคย    เคย 

3.  เคยต้องโทษจ าคุกในคด ี   ไม่เคย    เคย (ระบุ)  ................................................................... 
 

ข้าพเจ้ายินยอมใหต้รวจสอบข้อมูลบุคคลตามท่ีระบุในแบบค าขอได้จากส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
 

                                            (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                     (.................................................................) 

 

ค ำรับรองของผู้บงัคบับัญชำ 
    ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกลา่วข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

                                                                  (............................................................................)  

     ต าแหน่ง................................................................................ 

                                                    ผูบ้ังคับบญัชาของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ/ผู้รับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

http://www.ksp.or.th/


 

ค ำแนะน ำ 

ในกำรกรอกค ำขออนญุำตใหป้ระกอบวิชำชีพผูบ้รหิำรสถำนศกึษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

 

1. โปรดกรอกข้อความในแบบค าขอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง  ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย หรือพิมพ์ 
       และลงลายมือชื่อของผู้ขอประกอบวิชาชีพและผู้บังคับบัญชา 

2. ในค าขอหน้าที่ 1 ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้  ค าน าหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์น าหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย 
 

3. ในค าขอหน้าที่ 1 ให้ติดรูปถ่าย ขนาด 1x1.25 น้ิว ตามข้อ 13 ในค าขอ 1 รูป และใส่ซองซิปพลาสติกแนบมากับค าขอจ านวน 2 รปู 
 ส าหรับตดิในหนังสืออนุญาต 
 

4. ในค าขอหน้าที่ 3 กรณีแจ้งประวัติของผู้ขอประกอบวิชาชีพ ต้องตอบค าถามให้ครบ 3 ข้อไม่ปล่อยเว้นว่าง  
 

5. ในค าขอหน้าที่ 3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับรองต้องเซ็นชื่อลงนามในค าขอเป็นหมึกบนกระดาษ 
 ด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือชื่อหรือประทับตราลายมือชื่อ พร้อมระบุต าแหน่งให้ชัดเจน 
 

6. ในค าขอหน้าที่ 3  บริเวณ “ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ” ผู้รับรองต้องเซ็นชื่อลงนามในค าขอเป็นหมึกบนกระดาษด้วยตนเอง  
 ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือชื่อหรือประทับตราลายมือชื่อ พร้อมระบุต าแหน่งให้ชัดเจน 

         “ผู้บังคับบัญชำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ” คือ 
- กรณีขออนุญาตฯ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาฯ คือ ผู้รับใบอนุญาต (สังกัด สช.) 
- กรณีขออนุญาตฯ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้บังคับบัญชาฯ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน (สังกัด สช.)  

 

7. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอในข้อ 8 ส าเนาสัญญาจ้างต าแหน่งผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ ฉบับปัจจุบัน (กรณีสัญญาจ้าง 
 เป็นต าแหน่ง ครู/ครูใหญ่ ให้เพิ่มแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยระบุต าแหน่งที่ชัดเจน เช่น ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ พร้อมระบุ 
   วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง เงินเดือน และให้ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อแนบมาพร้อมส าเนาสัญญาจ้าง) 
 

8. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่เป็นฉบับส าเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสาร โดยการรับรองส าเนาถูกต้อง 
 จะต้องมี ค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” “ลายมือชื่อของผู้รับรอง” และ “ค าน าหน้า ชื่อ-สกุลของผู้รับรอง”      
 ตัวอย่างการรับรองส าเนาถูกต้อง ดังน้ี 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยตัง้ใจ มีคณุธรรม) 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงสำววนัใหม่ ใจดี) 



ตราครุฑ 
 

ตราโรงเรียน 
 

ตัวอย่างหนังสือน า 
ส่งค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
 
ที่....................................                                               สถานศึกษา............................................ 
               ที่ตั้ง........................................................ 
  

                                                                    วนัที่......................................................... 
 

เรื่อง  ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
                   จ านวน.......ชดุ  

            ด้วย.........(ชื่อสถานศึกษา)........มีความประสงค์จะขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ...............(ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ)........................... 
ในสถานศึกษาแห่งนี้ เนื่องจากสถานศึกษา.................(ระบุเหตุผลความจ าเป็นของสถานศึกษา)........................................  

ในการนี้ จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุญาตให้...(ชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา)... 
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                     (..............................................) 

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้รับใบอนุญาต 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ............... 
โทร. ............................. 
โทรสาร ........................ 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. ผู้ลงนามในหนงัสือน าฉบับนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา                                              

(กรณี สังกัด สช. สัญญาจา้งต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ผูบ้งัคับบัญชา คือ ผู้รับใบอนุญาต /                                                 
สัญญาจา้งต าแน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บงัคับบัญชา คือ ผูอ้ านวยการโรงเรียน )  

2. ผู้ลงนามในหนงัสือน าฉบับนี้  ตอ้งลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมือชื่อ   
3.  “หนังสือน า” ห้ามมีรอยลบ ขดีฆ่า หรือแก้ไขข้อความ 
4. “หนังสือน า” ต้องออกเลขท่ีและวันที่ปัจจุบัน หมายถึง ต้องน าส่งให้คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน ภายใน 30 วัน                 

นับจากวันที่ออกหนังสือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตให้ให้ชาวต่างประเทศ

ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

ผูข้ออนุญาตยื่นแบบค าขอ  

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

(Kor.Sor.๑๐)  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

แก้ไขเอกสาร 

บันทึกข้อมูลในทะเบียนการ

ด าเนินการขอรับบริการด้าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ  

และส่งเอกสารแบบค าขอ 

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



Criteria for Granting  

Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers 

 
 

  

Section 46 of the Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E. 2546 (2003) forbids any 

person from claiming the right to teach or to practice the teaching profession without being 

licensed by the Teachers’ Council.  Educational institutions are also forbidden to employ as 

teachers anyone who is not specifically licensed or granted explicit permission by the Teachers’ 

Council. 

 

In view of the requirements of educational institutions in developing educational programs, there 

is a need for foreign teachers to engage in instruction and supervise study in said institutions.     

The head of an educational institution must state the intent to the Teachers’ Council of Thailand,             
to employ an individual to fill a teaching vacancy when a licensed teacher cannot be employed if the 

criteria and conditions given below are satisfactorily met. 

 

1. Criteria for Granting of Permission 
 Foreigners who are not holders of professional teachers’ licenses can be employed as 

teachers provided that they are qualified according to the following: 

     1.1 No younger than 20 years of age 

     1.2 Satisfy one of the following requirements: 

       (1) Have qualifications not less than that of being holders of a degree in education 

or its equivalent or   

       (2) Have qualifications not less than that of being holders of a bachelor’s degree in 

an area needed by an educational institution requiring carrying out teaching duties or 

                      (3) Are not holders of a degree, and they hold a teaching license from another country 

     1.3 Are devoid of prohibited personal attributes as specified in Section 44 (B) of the 

Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E. 2546 (2003) 

 

2. Conditions for granting permission are as follows: 

      2.1 Educational institutions must request permission in specific cases.  Foreigners 

must teach in educational institutions under the control of the head of educational institutions of 

said educational institutions in accordance with the conditions specified in their teaching permit. 

      2.2 No more than two years can be allowed in a single permission period and can be 

extended for a total period of not more than six years. 

      2.3 The person granted permission to teach is required to satisfy professional 

qualifications for a teaching license within a period of six years from the first permission of 

teaching permit. 

      2.4 If the person granted permission to teach violates professional ethics, does not 

adhere to the conditions specified, or does not satisfy the professional development standards, 

conditions and methods specified by the Teachers’ Council of Thailand, said person’s permission 

to teach shall be revoked. 

 

 

Note: Professional qualification for the teaching license, please see 

 Regulation of the Teachers’ Council of Thailand Regarding Professional Licensure 

(Volume No. 2) B.E. 2557 (2014) 

 Regulation of the Teachers’ Council of Thailand Regarding Professional Licensure 

(Volume No. 3) B.E. 2558 (2015) 

 



หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู 
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 46 ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วย 

วิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภาและหา้มมิให้
สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา  

เนื่องจากเหตุผลและความจ าเป็นของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาซึ่งต้องใช้ครูชาวต่างประเทศ 
เพ่ือจัดการเรียนการสอน แต่ไม่สามารถรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติการสอนได้ ให้สถานศึกษา 
มีหนังสือถึงส านักงานเลขาธิการคุรุสภาชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ้างบุคคลนั้น พร้อมแนบแบบค าขอ  
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาต  

1. คุณสมบัต ิ
1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
1.2 มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง  

                      (1) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ 
                      (2) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้อง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ 
                       (3) คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 

1.3  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

2. การขอและเงื่อนไขการอนุญาต 
       2.1 สถานศึกษาต้องท าหนังสือขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เป็นการเฉพาะราย โดยชาวต่างประเทศจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด และภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา 
           2.2 ระยะเวลาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนครั้งละไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาอนุญาต ไม่เกิน 6 ปี 
ต่อเนื่อง 
     2.3 ภายในระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง นับจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครั้งแรกครูชาวต่างประเทศ
ต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู   
           2.4 หากผู้ได้รับหนังสือให้ปฏิบัติการสอนตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ
วิชาชีพหรือปฏิบัติการสอนผิดเงื่อนไขหรือไม่พัฒนาตนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คุรุสภาก าหนด ต้องถูก 
เพิกถอนหนังสืออนุญาต 
 



        ตัวอย่าง 

(Example of a Cover letter) 

หนังสือจากสถานศึกษาในการขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู 

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

 

                       ตราครุฑ/ 

                     ตราโรงเรียน 

 

ที.่..........................                          โรงเรียน/วิทยาลัย.....................................  

                                                                                   ที่อยู่.......................................................... 

                 วันที.่.......................................... 

เรื่อง  ขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราว 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 

สิ่งที่สง่มาด้วย  เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ จ านวน 1 ชุด 

ด้วยโรงเรียน/วิทยาลัย..........................................-ระบุเหตุผล-................................................. 

จึงมีความจ าเป็นต้องจา้งชาวต่างประเทศซึ่งไม่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน .......................คน ได้แก่ 

(Mr./Mrs./Miss………..………………..…...) สัญชาติ........................หนังสือเดินทางเลขที่.....................ออกใหเ้มื่อวนัที่

.......................หมดอายุวันที่................................จบการศกึษาวุฒิ............................................ปฏิบัติการสอน

ในรายวิชา............................................................ระดับช้ัน.......................................................... 

        ทั้งนี ้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โรงเรียน/วิทยาลัยจะด าเนนิการให้   

ชาวต่างประเทศดังกล่าวเข้ารับการพัฒนาตนให้มคีุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ      

เพื่อขอรับรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

                   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 

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

   (....................................................) 

            ต าแหน่ง.................... 

                                        (ผูอ้ านวยการสถานศกึษาลงนามและประทับตราสถานศกึษา) 

 

ชื่อบุคคล/เบอร์ตดิต่อ............................. 

หมายเหตุ: 1. หนังสือจากสถานศกึษาจะสมบูรณ์ต้องประทับตราของสถานศึกษา  

      2. ส่งเอกสารไปที่ 

                   ส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

          128/1 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

          วงเล็บมุมซอง (ครูชาวต่างประเทศ) 



 

 
 

แบบขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู 
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

        
                 วันที่  ............... เดือน ............................. พ.ศ.............  

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
ด้วยสถานศึกษา ............................................................ สังกัด....................................................... 

ที่อยู่เลขที่ ..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย .......................................... ถนน .......................... ................ 
ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต .................................................... ............ 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ........................โทรสาร...................... 
อีเมล์ (สถานศึกษา)................................................ อีเมล์ (ชาวต่างประเทศ)................................... ............... 
มีความประสงค์จะจ้าง  Mr.,Mrs.,Miss. .................................................... ......................................... ........... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่...................................... เลขที่หนังสือเดินทาง ................................... 
วุฒิการศึกษา/ชื่อปริญญา................................... ..............สาขาวิชา/วิชาเอก.............................. .................. 
ชื่อสถาบันการศึกษา ..........................................................................ประเทศ............................................ 
วัน/เดือน/ปีทีเ่ข้าศึกษา.........................................วัน/เดือน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา.............................................  
ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เข้ามาสอนในสถานศึกษารายวิชา.......................................................... 
ช่วงชั้น/ชั้น ......................................................................... ........................................................... ............. 
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันท่ี..................................................ถึงวันที.่.................................... ....................... 
เนื่องจาก (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น).................................................................................................... ......... 
......................................................................................... ............................................................... ......... 
  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาอนุญาต ใหบุ้คคลดังกล่าว
ประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ สถานศึกษา ฯ จะด าเนินการให้  Mr.,Mrs.,Miss................................................. 
พัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1.  หนังสือน าจากสถานศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษา 

2.   ส าเนาวุฒิการศึกษา/ ปริญญาบัตร  
3.   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)  
4.    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี) 
             (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ย่ืนค าขอ ) 
                                                                                                                                 

คส.10 
(Kor.Sor.10) 

  
ติดรูปถ่าย 
1 x 1.25 นิ้ว 
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5.   เอกสารค าแปลวุฒิ/ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือค าแปลเอกสารประกอบค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็น 
            ภาษาไทย (กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความ 
            รับรองว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล 

6.     ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่า NON-B โรงเรียนปัจจุบัน และต้องมี 
              ระยะเวลาวีซ่าเหลืออย่างน้อย 30 วัน  (กรณีวีซ่าเป็นประเภท NON-O ให้แนบส าเนาหลักฐานการเป็น 
              บิดา/ มารดา/ บุตร/ สูติบัตร/ ใบทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย)         
7.     หนังสือรับรองว่าจะจ้าง หรือสัญญาจ้างปัจจุบันที่มีอายุสัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

8.     รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด 
             ไม่ยิ้ม พื้นหลังของรูปเป็นสีฟ้าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที ่
             ยื่นค าขอ ขนาด 1x1.25 น้ิว จ านวน 2 รูป (ติดบนแบบค าขอ 1 รูป และใส่ซองแนบมา 1 รูป ส าหรับ 
             ติดบนหนังสืออนุญาตฯ) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา  
(หัวหน้าสถานศึกษา/ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา) 
 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ  
 2. กรณีทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบแบบค าขอ เอกสารและหลักฐานที่ย่ืนมาแล้วไม่ครบถ้วน 

ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน ข้าพเจ้ายินดีแก้ไข เพิ่มเติมเอกสาร/ หลักฐาน และส่งกลับคืน
ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

     3. กรณีที่เอกสาร/ หลักฐานที่แนบมาในแบบค าขอตามคู่มือส าหรับประชาชน เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่มี 
ความชัดเจน เช่น วุฒิการศึกษา/ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ  ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูล หรือส่ง
เอกสาร/ หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งไป 
 

              (ลงชื่อ)   ................................................  
                          ( ................................................ )  
     ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา/  .........................................................    
                                  หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ครูชาวต่างประเทศรับรองตนเอง  
Declaration of foreign teacher 
 1.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
      I hereby certify that I am not under the prohibitions as specified in Section 44 of the 
Teachers and Educational Personnel Council Act B.E. 2546 (2003).  
                 (ตอบค าถามโดยกาเครื่องหมาย  /  ลงใน      ) 

    (Each question MUST be answered by placing a  /  in the appropriate box) 
    1.1 เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่ 

                   Having improper behavior or immorality.             Yes     No  
              1.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ 
                   Being incompetent or quasi-incompetent.            Yes     No  
              1.3 เคยต้องโทษจ าคุกในคดี (ระบุ) 

        Having previously been sentenced to imprisonment (identify “Yes” or “No”)    
         .............................................................................................................................................................  

 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
          I hereby certify that the information given above is true. 

                                           ลงชื่อ……………………………………………………………..ครชูาวต่างประเทศผู้ยื่นค าขอ 
                    Signature of Teacher                                             Applicant 
                                  วันที่/ Date ............./................................/............... 
                                    

เฉพาะเจ้าหน้าที่/ Official use only 
 
 ตรวจสอบแล้วเห็นควร 
 This is verified to 
  อนุมัต/ิ Approve 
  ไม่อนุมัติเนื่องจาก/ Not approve due to 
  …………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………….. 
 
 ลงชื่อ..................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 
    Signature                                         Official 
       (......................................................) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแก้ไขใบอนุญาตประกอบวิชาชพี

ทางการศึกษา 

ผู้รับบริการตอ้งการแกไ้ขใบอนุญาต  

ยื่นแบบค าขอ ณ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแพร่  

(คส.๐๓, คส.๐๖, แบบค าร้องขอคืนเงนิฯ) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

แก้ไขเอกสาร 

บันทึกข้อมูลในทะเบียนการ

ด าเนินการขอรับบริการด้าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ  

และส่งเอกสารแบบค าขอ 

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



�  ครู �  ผูบ้รหิารสถานศึกษา �  ผูบ้รหิารการศึกษา �  ศึกษานิเทศก ์

                    
 

ครุุสภา 
 

 แบบคาํขอแกไ้ขหรอืเพิ�มเติมรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต 
         

              เขยีนที�........................................................... 
  วนัที� ............เดอืน .............................พ.ศ. .................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ)...........................................................นามสกุล.......................................................................... 
ชื�อ - นามสกลุ(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)..................................................................................................................... 

เลขประจาํตวัประชาชนเลขที�         -                    -                      -     - 

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพี 

ใบอนุญาต เลขที�       

 ที�อยูท่ี�สะดวกในการตดิต่อ � บา้น  หรอื � ที�ทาํงาน ........................................................................................       

เลขที�.............หมูท่ี�..............ตรอก/ซอย...................................................................ถนน................................................................................... 
ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์....................................โทรศพัท ์  .................................................. โทรศพัทเ์คลื�อนที� ............................................................... 
E-mail...............................................................................  

มคีวามประสงคจ์ะขอใหเ้ปลี�ยนแปลงขอ้มลูทะเบยีนผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

1. �  เปลี�ยนชื�อ เป็น......................................................................   2. � เปลี�ยนชื�อสกลุ เป็น...............................................
 3. �  เปลี�ยน / เพิ�มเตมิ คาํนาํหนา้ชื�อ เป็น.........................................  4. �  เพิ�มวุฒกิารศึกษา.................................................  

5. �  แกไ้ขหรอืเพิ�มเตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต................................................................................................................   
 

พรอ้มนี ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอ ดงันี  

1. �  สาํเนาทะเบยีนบา้น  หรอื �  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ  �   สาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรฐั 

  2. �  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศึกษา (ฉบบัจรงิ) (กรณีตอ้งการใหแ้กไ้ขชื�อ/นามสกุล ในใบอนุญาต)   

  3. �  สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการเปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ / เปลี�ยน หรอืเพิ�มคาํนาํหนา้ชื�อ 

4. �  สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดทะเบยีนสมรส / หย่า (กรณีขอเปลี�ยนชื�อ ชื�อสกลุ เพราะ การสมรส/หย่า)    

5. �  สาํเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

6. �  หลกัฐานอื�น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................................  
ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มูลบุคคลตามที�ระบุในแบบคาํขอไดจ้ากสาํนกัทะเบยีนราษฎร ์กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

(ลงชื�อ)......................................................ผูย้ื�นคาํขอ 

               (........................................................) 

คส.06 

 

.................................... 
(....................................) 

ผูต้รวจสอบ 



 

 
 

คาํแนะนําในการกรอกแบบคาํขอแกไ้ขหรอืเพิ�มเตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต 
 

 1.   โปรดกรอกขอ้ความในแบบคาํขอใหถู้กตอ้งครบถว้นโดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืที�ชดัเจน อ่านงา่ย   
  หรอืพมิพ ์และลงลายมอืชื�อผูย้ื�นคาํขอดว้ยตนเอง 

2.   ชื�อ – นามสกลุ  ใหว้งกลมหรือขดีเสน้ใต ้ คาํนาํหนา้ชื�อและหากมยีศหรอืฐานนัดรศกัดิDนาํหนา้ชื�อใหร้ะบุไวด้ว้ย   

 3.   ใหร้ะบุที�อยู่ที�สะดวกในการติดต่อ เพื�อการจดัสง่เอกสารและขอขอ้มลูเพิ�มเติมประกอบการพจิารณา 
  ขอเปลี�ยนแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพี   

 4. ผูย้ื�นคาํขอตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ ดงันีE 
  4.1 สาํเนาทะเบยีนบา้นหรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรฐั 
  4.2 สาํเนาเอกสาร และหลกัฐานที�ประสงคจ์ะใหคุ้รุสภาดาํเนนิการแกไ้ขหรอืเพิ�มเติมในรายการในทะเบยีน 
                     และใบอนุญาต 

 5. ผูต้รวจสอบ หมายถงึ เจา้หนา้ที�สาํนกังานเลขาธกิารคุรุสภา เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของแบบคาํขอ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอใบอนุญาต

ปฏิบัติการสอน 

ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน  

ยื่นแบบค าขอ ณ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแพร ่

(คส. ๐๔) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

แก้ไขเอกสาร 

บันทึกข้อมูลในทะเบียนการ

ด าเนินการขอรับบริการด้าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ  

และส่งเอกสารแบบค าขอ 

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 









                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานการศึกษา 

และสถานศึกษา 

สถานศึกษาส่งข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพ

มายังคุรุสภาจังหวัดแพร่ 

จัดท าทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

เสนอศึกษาธิการจังหวดัรับทราบ 

งานจัดท าทะเบียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 



                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค าสั่งจาก 

ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

รวบรวมข้อมูลและแสวงหาข้อเท็จจริง 

ตามที่ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภาก าหนด (แบบลับ) 

 

จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตามแบบที่ก าหนด  

ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบลับ) 

งานจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแนวทางการด าเนนิการจัดงานวันครู  

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมเพือ่หารอืแนวทางการด าเนินการจัดงานวันครู 

ในส่วนภูมิภาค 

แต่งตัง้คณะกรรมการจดังานวันคร ู

รายงานการจัดงานวันครูไปยังส านักงาน 

เลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคร ู

ประสานหน่วยงานและคณะกรรรมการจัดงานวันครูฝ่ายต่าง ๆ  

ด าเนนิการจัดงานวันครู 

งานวันคร ู



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รางวัลคุรุสภา 

ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาส่งผลงานมายัง

คุรุสภาจังหวัด 

แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกรางวัลคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวลัคุรุสภา 

ประกาศผลการคัดเลอืก 

จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

ไม่มีผู้คัดค้าน 

รอคัดค้าน มีผู้คัดค้าน 

พิจารณาการคัดค้าน 

รางวัลคุรุสภา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 

ครูภาษาไทย(เอกชน)ส่งผลงานมายงัคุรุสภาจังหวัด 

พิจารณาคดัเลือกครูภาษาไทยสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาส่งผลการพิจารณาคัดเลือกครู

ภาษาไทยมายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส่งมติการพิจารณาให้ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 
ประกาศผลการคัดเลือกครู

ภาษาไทย(เอกชน) 

จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไม่มีผู้คัดค้าน 

รอคัดค้าน 
มีผู้คัดค้าน 

พิจารณาการคัดค้าน 

รางวัล 

ครูภาษาไทยดีเดน่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

ครูผู้สอน (เอกชน) ส่งผลงานมายังคุรุสภาจังหวัด 

ด าเนนิการคัดเลอืกครูผู้สอนดีเด่นฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวัด 

ประกาศผลการคัดเลอืก 

จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไม่มีผู้คัดค้าน 

รอคัดค้าน 
มีผู้คัดค้าน 

พิจารณาการคัดค้าน 

คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ระดับจังหวัด จากระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ

สังกัดส านักงานท้องถ่ินจังหวัด 

รางวัล 

ครูผู้สอนดเีด่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รางวัล “คุรุสดุด”ี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาส่งผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล 

“คุรุสดุด”ี มายงัส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ประกาศผลการคัดเลอืก 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไม่มีผู้คัดค้าน 

รอคัดค้าน 
มีผู้คัดค้าน 

พิจารณาการคัดค้าน 

รางวัล 

คุรุสดุด ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 

คัดเลือกผู้ขอรับความชว่ยเหลือทางการเงนิสังกัดคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

บันทึกข้อมูลผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส  

และผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ในระบบยกย่องวิชาชพีครูอาวุโส 
 

แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส  และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาส่งผลการคัดเลือกผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน มายัง

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด 

จัดส่งบัญชีรายชื่อและแบบค าขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 

และผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา 

ครูอาวุโส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธาน

กรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัด 

ประกาศผลการคัดเลือก 

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

ออกประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อที่สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก      

ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

 

จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

ไม่มีผู้คัดคา้น 

รอคัดค้าน 
มีผู้คัดค้าน 

พิจารณาการคัดค้าน 

จัดท าแบบบันทึกผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 

รางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัร ี
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