
 
 

คูมือ 
การออกใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 



 
คํานํา 

 
หนังสือ “คูมือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” เลมนี้ สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับผูประสงคจะประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพ และผูที่เกี่ยวของ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอและยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

โดยไดอธิบายถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

แบบกรอกรายละเอียดที่ตองใช รวมทั้งขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของ และแสดงแผนภูมิขั้นตอน 

ไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูยื่นคําขอเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประสงคจะ

ประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพ และผูสนใจ 

      

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
          มีนาคม ๒๕๕๔ 



สารบัญ

คํานํา หนา

สารบัญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๑

 - ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๑

 - ผูที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๑

 - ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๒

 - ผูไดรับการยกเวนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๓

 - อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๓

การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๔

 - การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๔

 - การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ๒๐

 - การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ๒๗

 - การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ๓๔

การย่ืนแบบคําขอ ๓๗

การชําระคาธรรมเนียม ๓๗

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๓๘

จําแนกคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๔๔

ภาคผนวก

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.๐๑.๑๐) ๔๙

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา (คส.๐๑.๒๐) ๕๒

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา (คส.๐๑.๓๐) ๕๕

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.๐๑.๔๐) ๕๘

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (KS.01) สําหรับชาวตางประเทศ ๖๑

- แบบประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู ๖๔



หนา

- ใบแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมทางไปรษณยผานทางระบบ Pay a post รหัสบริการ ๓๗๘ ๖๗

- ใบแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานธนาคารกรุงไทย ๖๘

   มหาชน จํากัด



 ๑

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม

ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มีสิทธิประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาได ซ่ึงออกใหแก ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก 

ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดใหครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ ยกเวน ผูมิไดประกอบวิชาชีพหลักดานการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนยการเรียน ผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
 ผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือแสดงดวยวิธีการใด ๆ ใหผูอื่น

เขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผูมิไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ

ควบคุมในสถานศึกษา จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
  
ผูที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ผูที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งของรัฐและ

เอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา โดยจัด

การศึกษา ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษารวมทั้งหนวยการศึกษา

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ครู   ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๒. ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษา 
 ๓. ผูบริหารการศึกษา ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร

การศึกษา 
 
 
 
 



 ๒

 
 ๔. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมอื่น ซ่ึงไดมีการออกกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม  

พ.ศ.๒๕๔๙ กําหนดใหวิชาชีพศึกษานิเทศกเปนวิชาชีพควบคุม 

ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ๑. ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
 ๒. ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตองทําหนาที่สอนดวย 
 ๓. นักเรียนนักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม หรือผูไดรับใบอนุญาตปฏบิัตกิารสอน ซ่ึงทําการฝกหัด 

หรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเปนผูใหการศึกษาหรือฝกอบรม ทั้งนี ้ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 ๔. ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๕. ผูที่ทําหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือสถานที่เรียนที่

หนวยงานจัด การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บคุคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชมุชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง

การแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 
 ๖. คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและ

เอกชน 
 ๗. ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๘. บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังนี ้
 (๑) พระภิกษุที่ทําหนาที่สอนหรือบริหารการศกึษา 
 (๒) ผูสอนศาสนาที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษา 
 (๓) ผูสอนตามโครงการแลกเปล่ียนระหวางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ 

 (๔) ขาราชการตํารวจตะเวนชายแดนที่ทําหนาที่สอนหรือบรหิารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 (๕) ขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ผูทําหนาที่สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา 
 
 
 
 
 
  
 



 ๓

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท คือ 
 ๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกครูซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพหลัก

ทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนผูดํารงตําแหนงครูอยูกอน 

แลวตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ผูที่ประกอบวิชาชีพครู หรือจะประกอบวิชาชีพครูตาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูบริหาร

สถานศึกษาซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น 

ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน เชน ผูชวยครูใหญ 
ครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ อาจารยใหญ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนง 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานทางการศึกษา 
 ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแก ผูบริหารการศึกษา

ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชน รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  

ซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงเทียบเทาผูบริหารสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคลากรทาง

การศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงเปนผูทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงาน

เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา 

ตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา โดยในป พ.ศ.๒๕๔๙ กําหนดให 

วิชาชีพศึกษานิเทศกเปนวิชาชีพควบคุม 
  
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษามีอายุใชไดคราวละ ๕ ป นับแตวันออกใบอนุญาต  
 
 
 
 
 

 



 ๔

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  ผูมีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้ง ๔ ประเภท 

ไดแกครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา  

วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 

การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ผูมีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 กรณีชาวไทย 

   ๑. คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
   ๑.๑ คุณสมบัติ 
    (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
    (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
    (๓) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
  ๑.๒ ลักษณะตองหาม 
    (๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
    (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
    (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 

แหงวิชาชีพ 

 

    ๒. คุณสมบัติตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 
   ๒.๑  มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือ

คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
   (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
   (๒) การพัฒนาหลักสูตร 
   (๓) การจัดการเรียนรู 
   (๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
   (๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 



 ๕

 
   (๖) การบริหารจัดการใหหองเรียน 
   (๗) การวิจัยทางการศึกษา 
   (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   (๙) ความเปนครู                                                    

  ๒.๒ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้ 
   (๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
    (๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

กรณีที่ ๑ ผูสาํเร็จการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษาหลักสูตร ๕ ป ที่ครุุสภารับรอง    

 เอกสารหลกัฐานท่ีใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๑๐) ทีก่รอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือ 
ผูยื่นคําขอ 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

  ๓. สําเนาปริญญาบัตร /สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
  ๔. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  ๕. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๖. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / นามสกุล  

ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน   
  ๗. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 
 
 
 
 
 
  



 ๖

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม  
    ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และ

วันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. เปนคุณวุฒปิริญญาทางการศึกษาหลักสูตร ๕ ป จากสถาบันที่ไดการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตร และมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา ตรวจสอบไดจากเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th 
   ๓. เปนผูมีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาอยูในระบบขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที ่

คุรุสภารับรอง  

กรณีที่ ๒ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูที่คุรุสภารบัรอง 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๑๐) ทีก่รอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่น 

คําขอ 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  ๓. สําเนาปริญญาตรี/สําเนาหนังสือรับรองคณุวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
  ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
  ๕. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  ๖. คาธรรมเนยีมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๗. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล ทะเบียน

สมรส/หยา เปนตน   

  ๘. แบบประเมนิการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาฉบับจริง (กรณีผูเรียน ๒ ภาคเรียน 

หรือเรียน ๓ ภาคเรียน แตฝกประสบการณการสอนในภาคเรียนฤดูรอน) โดยจะตองแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
  (๑) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนครู เชน สัญญาจาง หรือสมุดประจําตัวครู หรือ

คําส่ังอนุญาตใหเปนครู (โรงเรียนเอกชน) มกีารระบุวัน เดอืน ป ทีป่ฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาแหงนั้นชัดเจน

สอดคลองกับวัน เดือน ป ที่ระบุในแบบประเมินการปฏิบตักิารสอน 
  (๒) สําเนาคําส่ังแตงตั้ง หรือมอบหมายใหปฏบิัติหนาทีป่ฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
 
 

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


 ๗

  (๓) สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะผูประเมินการปฏิบัติการสอน 
  (๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผูประเมินการสอน 
  (๕) ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  (๖) สําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรสภา ที่อนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ๙. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม 
 ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู จะตองแสดงวัน เดือน 

ป ที่เขาศึกษา และวันสําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
 ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู 
 ๓. เปนคุณวุฒปิระกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

และมาตรการผลิตจากคุรุสภา ตรวจสอบไดจาก เว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th  
 ๔. เปนผูมีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาอยูในระบบขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่ครุุสภา

รับรอง 

 ๕. กรณีผูประกอบวิชาชีพครสํูาเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตวชิาชีพครู หลักสูตร ๒ 

ภาคเรียน ที่สถาบันการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่คุรสุภาใหการรับรองหลักสูตร ผูเขาศึกษาจะตองเปน

ครูกอนเขาศึกษา พิจารณาจากสําเนาหนังสือสัญญาจาง หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาคําส่ังอนุญาตให

เปนครู (สําหรับครูในโรงเรียนเอกชน) ที่มีการระบุวัน เดือน ป ทีท่ําการสอนในสถานศึกษาชัดเจน 
 ๖. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕ และ

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ 

กรณีที่ ๓ ผูสําเร็จการการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่สําเร็จการศึกษากอน 

            วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๑๐) ทีก่รอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือ 
ผูยื่นคําขอ 
    ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว 

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

  ๓. สําเนาปริญญาตรี / สําเนาหรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript)  
 

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


 ๘

 
  ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
  ๕. สําเนารายชื่อผูไดรับการรับรองคุณวุฒปิระกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนรายกรณี 

จากคณะกรรมการคุรุสภา หรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู เปน

รายกรณี 
  ๖. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  ๗. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๘. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / นามสกุล ทะเบียน

สมรส/หยา เปนตน   
  ๙. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

  

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม 
   ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู จะตองแสดง

วัน เดือน ป ทีเ่ขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพ

ครู 
   ๓. เปนผูไดรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู เปนรายกรณจีาก

คณะกรรมการคุรุสภา โดยการยื่นขอรับคณุวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเปนรายกรณีตอคณะกรรมการ

คุรุสภาสามารถยื่นไดที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   ๔. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ 

๕ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ 

กรณีที่ ๔ ผูสาํเร็จการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษาหลักสูตร ๔ ป หรือเทียบเทา ที่เขาศกึษากอน ๑๒ มิถุนายน  

            ๒๕๔๖ หรือในปการศึกษา ๑/๒๕๔๖ และสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือ 

            หลกัสูตรตอเน่ืองที่เขาศึกษาไมเกินปการศึกษา ๑/๒๕๔๘ 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๑๐) ทีก่รอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่น 

คําขอ 
 
 
 



 ๙

 
    ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว 

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

  ๓. สําเนาปริญญาบัตร หรอืสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
  ๔. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  ๕. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๖. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสาร การเปล่ียนชื่อ / นามสกุล ทะเบียน

สมรส/หยา เปนตน   
  ๗. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

  

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม 
  ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
   กรณีหลักสูตรทางการศึกษา ๔ ป จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษากอนวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือในปการศึกษา ๑/๒๕๔๖ และสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๑๒ มถินุายน ๒๕๔๖ 
   กรณีหลักสูตรทางการศึกษา ๒ ป ตอเนื่อง จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษาใน 

ปการศึกษา ๑/๒๕๔๘ 
  ๒. คุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ป หรือเทียบเทา ที่เขาศึกษากอนวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือในปการศึกษา ๑/๒๕๔๖ และสําเร็จการศึกษาหลัง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือหลักสูตร

ตอเนื่องที่เขาศึกษาไมเกินปการศึกษา ๑/๒๕๔๘ ที่ใชขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไดแก  กศ.บ.  ค.บ.  

ค.อ.บ.  ศษ.บ.  ปทส.  
               คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
               คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) หลักสูตรตอเนื่อง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่เขาศึกษาในปการศึกษาป ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ 

               วท.บ.(เกษตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล 
               ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๖ สาขา ไดแก 

สาขาการสอนภาษาไทย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
              สาขาการประถมศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 
 



 ๑๐

 
              สาขาการศึกษานอกระบบ   สาขาการใหคําปรึกษาและแนะแนว 
               พุทธศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ สาขา ไดแก 
               สาขาบริหารการศึกษา  สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
             สาขาสังคมศึกษา    สาขาจริยศึกษา 

สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   สาขาวิชาคณิตศาสตร 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 

 

  ๓. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ขอ ๕ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ 
 

กรณีที่ ๕  ผูผานการรับรองความรู (การเทียบโอน / การทดสอบ/การฝกอบรม ครบ ๙ มาตรฐาน) และ  

กรณีมีประสบการณการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๑๐) ทีก่รอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว 

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

  ๓. สําเนาปริญญาบัตร หรอืสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
  ๔. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกวุฒทิี่ขอเทียบโอน  
  ๕. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 
  ๖. สําเนารายชื่อผานการเทียบโอนและหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเทยีบโอน/สําเนา

วุฒิบัตรการผานการเทียบโอน/การอบรม/การทดสอบ (ครบ ๙ มาตรฐาน)  

  ๗. แบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) และแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพจิารณาการปฏิบัติการสอน ดงันี้ 
 ๗.๑ กรณีเปนครูผูสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา

ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีสัญญาจางหรือคําส่ังแตงตั้งใหเปนครู แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนครู เชน สัญญาจาง หรือสมุดประจําตัวครู หรือคําส่ัง

อนุญาตใหเปนครู (โรงเรียนเอกชน) มีการระบุวัน เดือน ป ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแหงนั้นชัดเจน

สอดคลองกับวัน เดือน ป ที่ระบุในแบบประเมินการปฏิบัติการสอน 
  ๒) สําเนาคําส่ังแตงตั้ง หรือมอบหมายใหปฏบิัติหนาทีป่ฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะผูประเมินปฏบิัตกิารสอน 



 ๑๑

  ๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษาของผูประเมินการสอน 
  ๕) ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๗.๒ กรณีที่ปฏิบัติการสอนอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษา หรือหนวยงาน 
อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด และไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด แนบจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑) หลักฐานการจางใหเปนครูผูดูแลเด็กเล็ก หรือพนักงานของหนวยงาน 
  ๒) หลักฐานการอนุมัติจากตนสังกัดใหไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอื่นได 
  ๓) หลักฐานการรับตัว การแตงตั้ง/มอบหมายใหปฏิบัตหินาที่ และกําหนด 
ภารกิจใหปฏิบัติหนาที่ จากสถานศึกษาที่รับเขาปฏิบัติการสอน และหลักฐานการสงตัวกลับหนวยงาน 
  ๔) แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูประเมินการสอน 
  ๕) ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๘. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  
จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล  

ดวยหลังรูปถาย 
 ๙. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท  
 ๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียน ชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/

หยา เปนตน 
 ๑๑. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่อนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ (กรณีไมมีใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน) 

 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม 
  ๑. เปนผูผานการรับรองความรู (การเทียบโอน/การทดสอบ/การฝกอบรม) ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ครบ ๙ มาตรฐาน โดยมีหลักฐานแสดงผานการรับรองความรู ไดแก สําเนาวุฒิบัตรที่คุรุสภาออกให 

แกผูที่ผานการรับรองความรูแตละมาตรฐาน (ติดตอขอรับไดที่สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา) กรณีไมมีสําเนาวุฒิบัตรของคุรุสภา ใหใชสําเนารายชื่อผูผานการเทียบโอนตามประกาศของคุรุสภา 

ที่ประกาศผานทางเว็บไซต พรอมหลักฐานการชําระคาเทียบโอน / รายช่ือผูผานการทดสอบของคุรุสภา 
  ๒. สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนตองเปนสถานศึกษาที่เปดการสอนในระดับปฐมวัย  

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
  ๓. ตําแหนงงานในสัญญาจาง ตองเปนตําแหนงครูผูสอนจางสอน ในสถานศึกษาท่ีเปด

การสอนในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
 



 ๑๒

   
  ๔. แบบประเมนิการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

   กรอกขอมูลครบถวนถูกตองระบุหนาที่การเปนครู  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการสอน 

ตอสัปดาห โดยพิจารณาแลวไมนอยกวาจํานวนชั่วโมง การปฏิบัติการสอนตามที่ระบุสําหรับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คือ ๓๖๐ ชั่วโมงใน ๑ ป และตองมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไมนอยกวา ๒๑๐ 

ชั่วโมง (๖-๗ ชั่วโมงตอสัปดาห) 
  ๔.๑ กรณีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหใชประสบการณวิชาชีพครูในระหวาง

ศึกษาได โดยปฏิบัติการสอนได เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแลว 
  ๔.๒ ประสบการณการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยการศึกษาพิเศษไมสามารถ

ใชเปนประสบการณในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 
  ๔.๓ กรณีที่เอกสารหลักฐานไมมีความสอดคลองตรงกัน หรือขัดแยงกันใหถือวา

เอกสารไมมีความถูกตองสมบูรณและไมสามารถใชเปนหลักฐานเพื่อขอรับรองประสบการณวิชาชีพได 
  ๕.๔ กรณีผูมีมาตรฐานความรูแลว และยังไมไดประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา แตไป

ขอเขาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา  โดยไมมีหลักฐานการจางสามารถใชเปนประสบการณในการ

ปฏิบัติการสอน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได เมื่อมีหลักฐานคําส่ังของสถานศึกษาใหปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษานั้น 
  ๕.๕ กรณีผูเขาฝกอบรมความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้ง ๙ มาตรฐาน  

และสถาบันการผลิตมีหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับรอง

ของคุรุสภา ไมสามารถใชประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษานั้น เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได และ

กรณีที่สถาบันการผลิตขอใหเขาสอนกอนที่จะเขาฝกอบรมความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งกรณีขอเขา

สอนในระหวางที ่ฝกอบรมความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไมสามารถใชเปนประสบการณในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได     
  ๕. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.

๒๕๔๗ ขอ ๕ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ 

  กรณีชาวตางประเทศ 

  ชาวตางประเทศที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. คุณวุฒิการศึกษา 
 ๑.๑ มีวุฒิไมต่าํกวาปริญญาทางการศึกษา หรือ 
 
 



 ๑๓

 
 ๑.๒ มีวุฒิไมต่าํกวาปริญญาอืน่ และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจากตางประเทศ 

หรือ 
 ๑.๓ มีวุฒิไมต่าํกวาปริญญาอืน่ และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑ ป 
 ๒. มีประสบการณการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 ๓. ผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที ่
คุรุสภากําหนด 
 
กรณีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรญิญาทางการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

    ๑. แบบคําขอ (ks.01) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
    ๒. สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
    ๓. สําเนาใบอนุญาตใหเปนครู (สช.๑๑) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๔. สําเนาใบอนุญาตใหบรรจุครู (สช.๑๘ หรือ สช.๑๙) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๕. สําเนาสัญญาจาง และหนังสือรับรองการทํางานที่โรงเรียนปจจุบัน 
    ๖. สําเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานแสดงถึงการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 

    ๗. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (Work permit) (ถามี) และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูเปนประจํา
ในประเทศไทย 

    ๘. สําเนาหนังสือรับรองประสบการณการทํางานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษาปฐมวัย  

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาทีต่่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
    ๙. สําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    ๑๐. หลักฐานอื่น ๆ เชนหนังสือรับรองทีอ่ยูจากโรงเรียนกรณียังไมมีสําเนาใบอนุญาตทํางาน 
    ๑๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
    ๑๒. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท  
    ๑๓. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และ

ผูอํานวยการโรงเรียนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง 
 
 
 



 ๑๔

 การวิธีพิจารณาวามีสิทธิไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม  
  ๑. วุฒิที่สามารถขอขึ้นทะเบียนไดตองเปนวุฒิที่เปนดานการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

เชน Bachelor of Education หรือ Bachelor of Arts (Teaching) หรือ Bachelor of Elementary 

Education หรือ Bachelor of Secondary Education หรือ Master of Education เปนตน การตรวจสอบคุณวุฒิ 

ตองไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.โดยสามารถตรวจสอบจาก http://www.ocsc.go.th หัวขอ 

รับรองคุณวุฒิ 
  ๒. หลักฐานการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ประเภทวีซาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานได

จะตองเปนประเภทวีซา Non-B เทานั้น 
     ๓. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตองมีอายุงานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษาที่

เปดสอนระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
     ๔. หลักฐานสําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู ตองเปนฉบับที่มีเลขาธิการคุรุสภา ลงนามเทานั้น 
     ๕. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ 

๕ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ และประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรบั

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูพ.ศ.๒๕๔๙ 

  
กรณีที่ ๒ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดานอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากตางประเทศ  

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

    ๑. แบบคําขอ (ks.01) ที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
    ๒. สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
    ๓. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากตางประเทศ 

    ๔. สําเนาใบอนุญาตใหเปนคร ู(สช.๑๑) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๕. สําเนาใบอนุญาตใหบรรจุครู (สช.๑๘ หรือ สช.๑๙) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๖. สําเนาสัญญาจาง และหนังสือรับรองการทํางานที่โรงเรียนปจจุบัน 
    ๗. สําเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานแสดงถึงการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
    ๘. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ถามี) และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูเปนประจํา
ในประเทศไทย 
 
 

http://www.ocsc.go.th/


 ๑๕

    ๙. สําเนาหนังสือรับรองประสบการณการทํางานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษาปฐมวัย  

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาทีต่่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
    ๑๐. สําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    ๑๑. หลักฐานอื่น ๆ เชนหนังสือรับรองทีอ่ยูจากโรงเรียน กรณียังไมมีสําเนาใบอนุญาตทํางาน 
    ๑๒. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
    ๑๓. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท  

    ๑๔. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และ

ผูอํานวยการโรงเรียนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง 

 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม  
  ๑. ใบประกอบวิชาชีพจากตางประเทศ จะตองไมหมดอายุการใชงาน  

  ๒. หลักฐานการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ประเภทวีซาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานได

จะตองเปนประเภทวีซา Non-B เทานั้น 
     ๓. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตองมีอายุงานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษาที่

เปดสอนในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
     ๔. หลักฐานสําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู ตองเปนฉบับที่มีเลขาธิการคุรุสภา ลงนามเทานั้น 
  ๕. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗  

ขอ ๕ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ และ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูพ.ศ.๒๕๔๙ 

กรณี ๓ สําเรจ็การศึกษาหลักสูตรปริญญาดานอื่น และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑ ป 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

    ๑. แบบคําขอ (ks.01) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
    ๒. สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
    ๓. สําเนาประกาศนียบัตรบณัฑิตทางการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) 
 
 



 ๑๖

    ๔. สําเนาใบอนุญาตใหเปนคร ู(สช.๑๑) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๕. สําเนาใบอนุญาตใหบรรจุครู (สช.๑๘ หรือ สช.๑๙) สําหรับครูโรงเรียนเอกชน 
    ๖. สําเนาสัญญาจาง และหนังสือรับรองการทํางานที่โรงเรียนปจจุบัน 
    ๗. สําเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานแสดงถึงการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
    ๘. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ถามี)  และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูเปนประจํา
ในประเทศไทย 

    ๙. สําเนาหนังสือรับรองประสบการณการทํางานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษาปฐมวัย  

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาทีต่่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
    ๑๐. สําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    ๑๑. หลักฐานอื่น ๆ เชนหนังสือรับรองทีอ่ยูจากโรงเรียนกรณียังไมมีสําเนาใบอนุญาตทํางาน 
    ๑๒ รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
    ๑๓. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๕๐๐ บาท  

    ๑๔. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และ

ผูอํานวยการโรงเรียนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง 

 
 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม  
  ๑. วุฒิที่สามารถขอขึ้นทะเบียนไดตองเปนวฒุิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑ ป การตรวจสอบคุณวุฒ ิตองไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบ

จาก http://www.ocsc.go.th หัวขอรับรองคุณวุฒิ 
  ๒. หลักฐานการเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ประเภทวีซาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานไดจะตอง

เปนประเภทวีซา Non-B เทานั้น 
    ๓. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตองมีอายุงานไมนอยกวา ๑ ป ในสถานศึกษา

ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
    ๔. หลักฐานสําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ตองเปนฉบบัทีม่ีเลขาธิการคุรุสภา ลงนามเทานั้น 
  ๕. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕

และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ และประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรบั

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูพ.ศ.๒๕๔๙ 

http://www.ocsc.go.th/


 ๑๗

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผูมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) เปนกรณีพิเศษ 
 
หลักเกณฑการพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการคุรุสภา 

๑. สถาบันกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือผูเขาศึกษา 
จบปริญญาตรกีอนเขาศึกษา 

๒. โครงสรางของหลักสูตรมีเนื้อหาสาระความรูวิชาชีพครูสอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภา 
๓. สถาบันที่ขอรับรอง  ตองดําเนนิการภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑  และสงรายชื่อผูสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรที่มีคณุสมบัติตามทีก่ําหนดใหคุรุสภา 
๔. ผูไดรับรองความรูครบทั้ง ๙ มาตรฐานแลว  ใหขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู  ดังนี้ 

๔.๑  เปนผูประกอบวิชาชีพครูอยูแลว  ใหผูบรหิารสถานศกึษาประเมนิการปฏบิัตกิารสอน 

เปนเวลา ๑ ป  มาขอเทียบเปนประสบการณเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
๔.๒  ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู  ใหขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เพ่ือเปนหลักฐานแสดง

คุณสมบัติวามีความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูไดโดยอยูในความควบคุมของ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เมื่อสอนครบ ๑ ป  ใหผูบริหารสถานศึกษาประเมินและนําหลักฐานการ

ประเมิน  ประกอบการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

การดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๑. ผูผานการรับรองความรู ๙ มาตรฐาน  ใหดําเนินการขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู 
๒. ผูผานการรบัรองความรู  ไมครบ ๙ มาตรฐาน  มาตรฐานที่ไมไดรับการรบัรอง  ใหดําเนินการ 

๑) ขอเทียบโอนความรู  โดยใชความรูในการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรอื 
๒)  สมัครทดสอบความรูจากคุรุสภา  

๓. การขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู  ใหใชแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู  โดยผูประกอบวิชาชีพครูมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป  ใหผูบริหาร

สถานศึกษา  ดําเนินการประเมินการปฏิบัตกิารสอน   ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใหจัดสงเอกสาร

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู พรอมเอกสารประกอบแบบคําขอ  และแบบประเมินการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู  ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู 
 
หมายเหตุ  ผูสําเร็จวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) กอนจบปริญญาตรี ตองยื่นขอเทียบโอนความรู ณ 

             สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กอน  
 
 



 ๑๘

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)ไดรับการรับรองจากคุรุสภา 

๑. รับรองความรู  จํานวน ๙ มาตรฐาน  ของ ๙ สถาบัน                
    (มติครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)  ดังตอไปน้ี 
 

ที่ สถาบัน ปที่เขาศึกษา หมายเหตุ 
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๑/๒๕๔๘ - ๑/๒๕๔๙ 
๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ๒/๒๕๔๘ 
๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๔๔ -๒๕๔๙ 
๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ 
๕ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบ่ี ๑/๒๕๔๙ 
๖ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร ๑/๒๕๔๙ 

๗ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ ๑/๒๕๔๙ 
๘ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ๑/๒๕๔๙ 

๙ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม ๒/๒๕๔๙ 

รับรองเฉพาะ

มาตรฐานความรู 

 

๒. รับรองความรู  จํานวน ๙ มาตรฐาน  ยกเวนมาตรฐานท่ี ๗ การวิจัยทางการศึกษา  ของ ๓ สถาบัน 
  (มติครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)  ดังตอไปน้ี 

ที่ สถาบัน ปที่เขาศึกษา หมายเหตุ 
๑ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม ๑/๒๕๔๘ - ๑/๒๕๔๙ 
๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ๒๕๔๓ 
๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รับรองเฉพาะ

มาตรฐานความรู 

 
 

๓. รับรองความรู  จํานวน ๘ มาตรฐาน  ยกเวนมาตรฐานท่ี ๔  จิตวิทยาสําหรับครู  ของ ๑ สถาบัน 
 (มติครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)  ดังตอไปน้ี 

ที่ สถาบัน ปที่เขาศึกษา หมายเหตุ 

๑ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย ๑/๒๕๔๙ รับรองเฉพาะ

มาตรฐานความรู 
 
 



 ๑๙

 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  ที่ไดรับรองจากครุุสภา  
 
 

คณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๑  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  มีมติใหการ
รับรองหลักสตูร “ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง” (ปทส.)  ใชเปนคุณวุฒิในการขอรับ “ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน”  ของสถาบัน  จํานวน ๑๐ แหง  ดังน้ี  
 

ที่ สถาบัน สาขาวิชา ปที่เขาศึกษา 
๑ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เครื่องกล ไฟฟา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 
๒ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ เครื่องกล  เทคนิคชางยนต ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

ชางยนต  ไฟฟา   
๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

โยธา  เทคนิคการผลิต 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

๔ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เครื่องกล ไฟฟา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 
๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง พืชศาสตร  ธรุกิจเกษตร ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 
๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พืชศาสตร ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

พืชศาสตร  สตัวศาสตร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน ๗ 

ธุรกิจการเกษตร 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

พืชศาสตร  สตัวศาสตร 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ๘ 

ธุรกิจเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

๙ วิทยาลัยประมงปตตานี ประมง ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

๑๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คอมพิวเตอรธุรกิจ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐

การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
  

 ๑. คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
  ๑.๑ คุณสมบัติ 
  (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
  (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
  (๓ )  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
 ๑.๒ ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 

แหงวิชาชีพ 
 

 ๒.คุณสมบัติตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 
   ๒.๑ มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ 

เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (๓) การบริหารดานวิชาการ 
    (๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
    (๕) การบริหารงานบุคคล 
    (๖) การบริหารกิจการนักเรียน 
    (๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
    (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

   ๒.๒ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 



 ๒๑

    (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
    (๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา

หมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป 
 ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา จะตองเปนผูมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู อยูกอนวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 
กรณีที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย  
  ๑) แบบคําขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

 ๓) สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Tarnscript) 
 ๔) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
   ๔.๑ กรณีใชประสบการณการสอน ในสถานศึกษาไมนอยกวาหาป ใชสําเนา ก.พ.๗ หรือ

สําเนาสมุดประวัติขาราชการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง แลวแตกรณี 

   ๔.๒ กรณีใชประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด หรอืหวัหนาสาย หรือหัวหนางาน หรอื

ตําแหนงบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองปใหใชสําเนาคําส่ังแตงตั้งของสถานศึกษาที่มอบให

ปฏิบัตหินาที่ไมนอยกวาสามปการศึกษา พรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ ๔.๑ แสดงดวย 
 ๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู (ฉบบัปจจุบัน) 

 ๖) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับคําขอ ๑ รปู โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
 ๗) คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  

จํานวน ๕๐๐ บาท  
 ๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/หยา 

เปนตน 
 ๙) ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 
 
 
 



 ๒๒

 
 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศกึษาหรือไม 
   ๑. สําเนาปริญญาบัตรหรอื สําเนาใบรายงานผลการศึกษาระบุวาสําเร็จคุณวุฒิไมต่ํากวา 

ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูผูสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนคร ู

ผูสอนมาแลวไมถึง ๕ ป และมีคําส่ังแตงตั้งใหเปนหัวหนาหมวด หรอืหัวหนาลาย หรือหัวหนางาน หรือตาํแหนง

บริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป  
   ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
   ๔. เปนคุณสมบัติตามขอบังคบัคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ 

๖ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๖ 
   
กรณีที่ ๒ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา
กอนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
   ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๐๒) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
   ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
   ๓. สําเนาปริญญาตรีและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
   ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
   ๕. สําเนารายชื่อผูไดรับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษาเปนรายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา หรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตร 

บัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาเปนรายกรณี 

   ๖. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษา 
     ๖.๑ กรณีใชประสบการณการสอน ในสถานศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ใชสําเนา ก.พ.๗ หรือ

สําเนาสมุดประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง แลวแตกรณี 
 
 
 
 



 ๒๓

 
     ๖.๒ กรณีใชประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือตําแหนง

บริหารงานอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป ใหใชสําเนาคําส่ังแตงตั้งของสถานศึกษาที่มอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวาสามปการศึกษา พรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน ตามขอ ๖.๑ แสดงดวย 

   ๗. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
   ๘. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป ใหแนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปถาย 
   ๙ .  ค าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  

จํานวน ๕๐๐ บาท  
   ๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 

/หยา เปนตน  

   ๑๑. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือไม 
   ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารศึกษา 

จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
   ๓. เปนผูไดรับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาเปน

รายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา โดยยื่นขอรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษาเปนรายกรณีตอคณะกรรมการคุรุสภา ที่สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   ๔. เอกสารหลักฐานแสดงวาเคยเปนครูผูสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูผูสอน 

มาแลวไมถึง ๕ ป และมีคําส่ังแตงตั้งใหเปนหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหาร

อื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป  
   ๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
   ๖. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖

และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๖ 
 
 
 
 
 



 ๒๔

  
กรณีที่ ๓ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภาไมใหการรับรอง  
(เปดสอนหลังวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑) ซ่ึงผานการเทียบโอนความรูแลว (ครบ ๑๐ มาตรฐาน) 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๐๒) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
   ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
   ๓. สําเนาปริญญาตรีและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
   ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
   ๕. สําเนารายชื่อผูไดรับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษาเปนรายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา หรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตร 

บัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาเปนรายกรณี 

   ๖. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษา 
     ๖.๑ กรณีใชประสบการณการสอน ในสถานศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ใชสําเนา ก.พ.๗ หรือ

สําเนาสมุดประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง แลวแตกรณี 
     ๖.๒ กรณีใชประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือตําแหนง

บริหารงานอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป ใหใชสําเนาคําส่ังแตงตั้งของสถานศึกษาที่มอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวาสามปการศึกษา พรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน ตามขอ ๖.๑ แสดงดวย 

   ๗. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
   ๘. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป ใหแนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปถาย 
   ๙ .  ค าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  

จํานวน ๕๐๐ บาท  
   ๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 

/หยา เปนตน  

   ๑๑. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 
 
 



 ๒๕

 
การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือไม 
   ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารศึกษา 

จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
   ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่ผานการเทียบโอนความรู

ครบ ๑๐ มาตรฐาน โดยมีหลักฐานแสดงเปนวุฒิบัตรผานการเทียบโอนของคุรุสภา หรือสําเนารายชื่อผูผานการ

เทียบโอนที่ประกาศผานเว็บไซตคุรุสภา และสําเนาใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมเทียบโอน 
   ๔. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูผูสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูผูสอน 

มาแลวไมถึง ๕ ป และมีคําส่ังแตงตั้งใหเปนหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหาร

อื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
   ๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
   ๖. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖

และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๖ 
 
กรณีที่ ๔ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาที่คุรุสภารับรอง  
 เอกสารหลักฐานใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  ๓. สําเนาปริญญาตรี และสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
  ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและสําเนาใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) 
  ๕. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
    ๕.๑ กรณีใชประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวาหาปใหใชสําเนา ก.พ.๗ หรือ

สําเนาสมุดประวัติขาราชการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง แลวแตกรณี 
    ๕.๒ กรณีใชประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือ

ตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองปใหใชสําเนาคําส่ังแตงตั้งของสถานศึกษาที่

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวาสามปการศึกษา พรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ ๕.๑ แสดงดวย 
 



 ๒๖

  ๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
  ๗ . รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไม เกิน ๖ เดือน 

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป และใหแนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลัง 

รูปถาย  
  ๘. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ๕๐๐ บาท 
  ๙. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส /หยา  
เปนตน 

  ๑๐. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาไดหรือไม 
  ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป เขาศึกษาและวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
  ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
  ๓. เปนคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา ตรวจสอบไดจากเว็บไซตของคุรุสภา www.ksp.or.th 
  ๔. เปนผูมีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาอยูในระบบขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภา

รับรอง 
  ๕. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูผูสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูผูสอน

มาแลวไมถึง ๕ ป และมีคําส่ังแตงตั้งใหเปนหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหาร

อื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
  ๖. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
  ๗. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 

และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๖ 
  
กรณีที่ ๕  ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ 
  ผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณวุฒิ 

ไมต่ํากวาปริญญาทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ จะตองเสนอตอคณะกรรมการ 

คุรุสภาใหการรับรองคุณวุฒิ โดยยื่นความประสงคขอรับรองคุณวุฒิที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา และเมื่อไดรับการรับรองคุณวุฒิเรียบรอยแลวใหดําเนินการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 

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


 ๒๗

 

ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เชนเดียวกับกรณีที่ ๑  พรอมแนบสําเนารายชื่อผูไดรับรองคุณวุฒิ 

ปริญญาทางการบริหารการศึกษา เปนกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคําขอดวย 

  
การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบริหารการศึกษา 
 ผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้   

       ๑. คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
  ๑.๑ คุณสมบตัิ   
  (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
  (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
  (๓ )  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
 ๑.๒ ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 

แหงวิชาชีพ 

  ๒. คุณสมบัติตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  

  ๒ .๑ มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํ ากว าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ 

เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (๓) การบริหารจัดการการศึกษา 

    (๔) การบริหารทรัพยากร 
    (๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
    (๖) การนิเทศการศึกษา 
 
 
 



 ๒๘

 
    (๗) การพัฒนาหลักสูตร 
    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๙) การวิจัยทางการศึกษา 
    (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา  
และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
 ๒.๒ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังน้ี 
    (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ 
    (๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 
    (๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 
    (๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหาร 
ไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
    (๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี

ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกันมาแลวไมนอยกวา

แปดป  

 ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา จะตองเปนผูมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู อยูกอนวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
  
กรณีที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

  ๑) แบบคําขอ (คส.๐๑.๓๐) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

 ๓) สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานการศึกษา (Transcript)  
 ๔) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศกึษา 

ไดแก สําเนา ก.พ.๗ หรือสําเนาประวัติขาราชการ เปนตน 

 ๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  (ฉบบัปจจุบัน) 



 ๒๙

 ๖) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป ใหแนบกับแบบคาํขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
 ๗) คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษา  
จํานวน ๕๐๐ บาท  

 ๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/

หยา 
 ๙) ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หรือไม 

๑. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา ระบุวาสําเร็จคุณวุฒิไมต่ํากวา 
ปริญญาทางการบริหารการศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป เขาศึกษาและวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
  ๒. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูมาแลวไมนอยกวา ๘ ป หรือเคยเปนผูบริหาร

สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนศึกษานิเทศกมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทามาแลวไม

นอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูและเปนผูบริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทารวมกันมาแลวไมนอยกวา 

๘ ป    
  ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
  ๔. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๗ และขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

 

กรณีที่ ๒ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา

กอนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 

   ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๓๐) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
   ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
   ๓. สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
   ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาและสําเนาใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcipt) 
 



 ๓๐

   ๕. สําเนารายช่ือผูไดรับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา

ผูบริหารการศึกษา เปนรายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภาหรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาเปนรายกรณี 
   ๖. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

ผูบริหารการศึกษา ไดแก สําเนา ก.พ.๗ หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ เปนตน 
   ๗. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
   ๘. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไม เกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป และแนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลัง 

รูปถาย 
   ๙. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
จํานวน ๕๐๐ บาท 
   ๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ / ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส / 

หยา เปนตน 
   ๑๑. ลงลายมือชื่อของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 
 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หรือไม 
   ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
   ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
   ๓. เปนผูไดรับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาเปน

รายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา โดยยื่นขอรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาเปน

รายกรณีตอคณะกรรมการคุรุสภาที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ๔. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูมาแลวไมนอยกวา ๘ ป หรือเคยเปนผูบริหาร

สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนศึกษานิเทศกมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทามาแลวไม

นอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูและเปนผูบริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี

ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทารวมกันมาแลวไมนอยกวา 

๘ ป  
 
 



 ๓๑

 
  ๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
  ๖. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๗ และขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

กรณีที่ ๓  ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาที่คุรุสภา

ไมใหการรับรอง (เปดสอนหลังวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑) ซ่ึงผานการเทียบโอนความรู (ครบ ๑๐ มาตรฐาน)  

 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๐๓) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  ๓. สําเนาปริญญาตรี และสําเนาในรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
  ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและสําเนาในรายงานผล

การศึกษา (Transcript) 
  ๕. สําเนารายชื่อผานการเทียบโอนและหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเทียบโอน หรือสําเนา 
วุฒิบัตรแสดงผานการเทียบโอนความรู ครบ ๑๐ มาตรฐาน 
  ๖. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ไดแก สําเนา ก.พ.๗ 

หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ เปนตน 
  ๘. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไม เกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป และแนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลัง 

รูปถาย 
  ๙. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/หยา 

เปนตน 
  ๑๑. ลงลายมือของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาหรือไม 
  ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษา และวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 



 ๓๒

  ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
  ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษา ที่ผานการเทียบโอน 

ความรูครบ ๑๐ มาตรฐาน โดยมีหลักฐานแสดงเปนวุฒิบัตรผานการเทียบโอนของคุรุสภา หรือสําเนารายชื่อ 

ผูผานการเทียบโอน และสําเนาใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมเทียบโอน 
  ๔. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูมาแลวไมนอยกวา ๘ ป หรือเคยเปนผูบริหาร

สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนศึกษานิเทศกมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทามาแลวไม

นอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูและเปนผูบริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี

ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทารวมกันมาแลวไมนอยกวา  

๘ ป  
  ๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
  ๖. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๗ และขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 
กรณีที่ ๔ ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑. แบบคําขอ (คส.๐๑.๐๓) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  ๓. สําเนาปริญญาตรี และสําเนาในรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 
  ๔. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและสําเนาในรายงานผล

การศึกษา (Transcript) 
  ๕. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ไดแก สําเนา ก.พ.๗ 

หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ เปนตน  
  ๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
 
 
 



 ๓๓

 
 
  ๗. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  ๘. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
จํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๙. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/หยา 

เปนตน 
  ๑๐. ลงลายมือของผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

 การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาไดหรือไม 
  ๑. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่เขาศึกษาและวันสําเร็จศึกษาอยางชัดเจน 
  ๒. เปนผูสําเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีกอนเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
  ๓. เปนคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา ตรวจสอบไดจากเว็บไซตของคุรุสภา 

www.ksp.or.th 
  ๔. เปนผูมีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาอยูในระบบขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภา

รับรอง 
  ๕. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูมาแลวไมนอยกวา ๘ ป หรือเคยเปนผูบริหาร

สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนศึกษานิเทศกมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ เคยเปนบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทามาแลวไม

นอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูและเปนผูบริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทารวมกันมาแลวไมนอยกวา 

๘ ป  
  ๖. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน)  
  ๗. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๗ และขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

 
 

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


 ๓๔

 
กรณีที่ ๕ ผูสําเร็จคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
  ผูประสงคจะขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่มีคุณวุฒิไมต่ํา

กวาปริญญาทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ จะตองเสนอตอคณะกรรมการคุรุสภาให

การรับรองคุณวุฒิ โดยการยื่นความประสงคขอรับรองคุณวุฒิที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา และเมื่อไดรับการรับรองคุณวุฒิเรียบรอยแลวใหดําเนินการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพผูบริหารการศึกษา เชนเดียวกันกับกรณีที่ ๑ พรอมแนบสําเนารายชื่อผูไดรับการรับรองคุณวุฒิปริญญา

ทางการบริหารการศึกษาเปนกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคําขอดวย 
  

การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
 ผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศกึษานิเทศก จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๑. คุณสมบตัแิละไมมีลักษณะตองหาม ดงัน้ี 
    ๑.๑ คุณสมบัติ   
   (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
   (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
   (๓) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
  ๑.๒ ลักษณะตองหาม 
   (๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  ๒. คุณสมบัติตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังน้ี 
  ๒.๑ มาตรฐานความรู มีดังนี้ 
   (ก) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่น 

ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
    (๑) การนิเทศกการศึกษา 
    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
    (๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 



 ๓๕

 
    (๕) การบริหารจัดการการศึกษา 
    (๖) การวิจัยทางการศึกษา 
    (๗) กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ 
    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๙) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   (ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
  
  ๒.๒ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
   (๑ ) มีประสบการณด านปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกว าห าป หรือมี

ประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา

รวมกันมาแลวไมนอยกวาหาป 
   (๒) มีผลงานทางวิชาการที่คุณภาพและมีการเผยแพร 
  ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก จะตองเปนผูมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู อยูกอนวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
 
กรณีที่ ๑ ผูสําเร็จคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานที่ใชในการย่ืนคําขอประกอบดวย 
  ๑) แบบคําขอ (คส.๐๑.๔๐) ที่กรอกขอความครบถวน ถูกตอง และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
  ๒) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  ๓) สําเนาปริญญาบัตรไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  
     ๔) สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศกไดแก สําเนา 

ก.พ.๗ หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู เปนตน 

 ๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 

    ๖) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป ใหติดในแบบคําขอ ๑ รูป แนบกับแบบคําขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
 
 



 ๓๖

 
 
 ๗) คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก จํานวน ๕๐๐ บาท 
 ๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียน ชื่อ / ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/

หยา เปนตน  
 ๙) ลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 
 

การพิจารณาวามีสิทธิไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกหรือไม 
  ๑. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษาระบุวาสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาโททางการศึกษา (ทุกสาขา) จะตองแสดงวัน เดือน ป ที่ เขาศึกษาและวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน 
  ๒. มีเอกสารหลักฐานแสดงวา เคยเปนครูผูสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเคยเปนครูและ

ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
 ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปจจุบัน) 
  ๔. เปนคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ 

ประกอบกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘ และ

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓  
 
 
 กรณีที่ ๒  ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จากสถาบัน

ตางประเทศ 
  ผูประสงคจะขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา 

ปริญญาโททางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ จะตองเสนอตอคณะกรรมการคุรุสภาใหรับรอง

คุณวุฒิ โดยยื่นความประสงคขอรับรองคุณวุฒิที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และเมื่อ

ไดรับการรับรองคุณวุฒิเรียบรอยแลวใหดําเนินการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ศึกษานิเทศกเชนเดียวกับกรณีที่ ๑ พรอมแนบสําเนารายชื่อผูไดรับการรับรองคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททาง

การศึกษา เปนกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคําขอดวย 

 

 
 
 
 



 ๓๗

การยื่นแบบคําขอ 
 การยื่นแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถดําเนินการได ๒ วิธี 

ดังนี้ 
 ๑. ดวยตนเอง 

๑.๑ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ชั้น ๑)   

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในเวลาราชการ 
๑.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะเขต ๑)  ในเวลาราชการ  

ยกเวนจังหวัดขอนแกน เชียงใหม และนครราชสีมา มีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มอีก ๑ แหง ดังนี้ 

  ๑. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๒ 
  ๒. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ 
  ๓. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๕  

 

๒. ทางไปรษณีย ณ ที่ทําการไปรษณียทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจาหนาซองถึง  

 
สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เลขที่ ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วงเล็บมุมซองดานซาย “ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต” 
 

การชําระคาธรรมเนียม 
 การขอขึ้นทะเบยีนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอัตราคาธรรมเนียมฉบบัละ ๕๐๐ บาท ตามที่กําหนด

ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีวิธีการชําระคาธรรมเนียม ๓ วิธี ดังนี ้
 ๑. ชําระคาธรรมเนียมเปนเงินสด ณ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 
 ๒. ชําระคาธรรมเนียมผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยระบบ Pay at post รหัสบริการ ๓๗๘  

ณ ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ ยกเวนตัวแทนไปรษณียเอกชน 
๓. ชําระคาธรรมเนียมผานทางธนาคารกรุงไทย มหาชน จํากัด ณ ธนาคารสาขาทั่วประเทศ  

 



 ๓๘

ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กําหนดขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ใหแกผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  ผูที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถ

ดําเนินยื่นคําขอ ได ๒ วิธ ี

  ๑. ดวยตนเอง 
 ๑.๑ ณ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
                              ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 ๑.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะเขต ๑) 
 ๒. ผานทางไปรษณีย ณ ที่ทําการไปรษณียทุกแหงทั่วประเทศ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบคณุสมบัติ 
  เมื่อผูยื่นคําขอยื่นแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอใหแกเจาหนาที่คุรุสภา

เรียบรอย พนกังานเจาหนาที่ที่ไดรับหมอบหมาย จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอโดยพิจารณา

ตามขอบังคับ และประกาศของคุรุสภาที่เกี่ยวของ 

 ขั้นตอนที่ ๓  การบันทึกขอมลูในระบบขอมูลผูประกอบวิชาชีพ 
  กรณีที่ตรวจสอบแบบคําขอ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอแลว ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามทีคุ่รุสภากําหนด เจาหนาที่จะบันทึกขอมูลของผูยื่นคําขอลงในระบบขอมูลผูประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ ๔  การชําระคาธรรมเนียมและออกหนังสือรับรองสิทธิ 
  กรณีที่ผูยื่นคําขอที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสํานักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ

เจาหนาที่ลงบันทึกขอมูลของผูยื่นคําขอเรียบรอย จะใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ตามอัตราทีก่ําหนด และเจาหนาที่จะออกหนังสือรับรองสิทธิและใบเสร็จรับเงินใหแกผูยื่นคําขอ 
เปนหลักฐานในการรับขึ้นทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 
 



 ๓๙

 
 ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจทานคณุสมบัติและจัดทําบัญชีรายช่ือผูขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
  เจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี ้
   ๑. บันทึกขอมลูของผูยื่นคําขอใหสมบูรณครบถวนและถูกตอง 
   ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานใหเกิดความถูกตองอีกครั้ง 

   ๓. เรียกขอมูลของผูยื่นคําขอเพื่อจัดบัญชีรายช่ือของผูยื่นคําขอแยกตามประเภทของ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   ๔. จัดพิมพบัญชีรายช่ือผูยื่นคําขอแยกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ ๕ การเสนอคณะทํางานกล่ันกรองคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา 
   ประชุมคณะทํางานกล่ันกรองคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบตัิของผูยื่นคําขอ 

 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดสงใบอนุญาต 
  ๑. เมื่อคณะทํางานกล่ันกรองคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอเรียบรอยแลว สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดพิมพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบใบประกาศและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา พรอมจัดสงใหแกผูยื่นคําขอทาง

ไปรษณีย 
  ๒. ประกาศรายชื่อผูไดรับการอนุมัติผานทางเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th  
 ขั้นตอนที่ ๗ การเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อทราบ 
  เมื่อดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหแกผูยื่นคําขอเรียบรอยแลว 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะรายงานการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการ

คุรุสภาเพื่อทราบ 

  

  

 
 
 

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


  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ผูขอประกอบวิชาชีพ 

ครู / ผูบริหารสถานศึกษา / ผูบริหารการศึกษา /  ศึกษานเิทศก 

กรอกแบบคําขอ  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 

แผนภูมิ ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    

การยื่นคําขอ 
๑. ดวยตนเอง 
๒. ทางไปรษณีย 

สถานที่ยื่นคําขอ 
๑. สนง.เลขาธิการคุรุสภา 
๒. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (เขต ๑)  

การชําระเงินคาธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๑. สนง.เลขาธิการคุรุสภา    /     ๒. ธนาคารกรุงไทย 
๓. ทางไปรษณีย ผานระบบ Pay at Post 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

บันทึกขอมูลลงในระบบ 

ออกหนังสือรับรองสิทธิ 

เสนอคณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัตขิองผูขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตฯ เพื่อพจิารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 
และเลขาธกิารครุุสภา อนุมัตอิอกใบอนุญาต ฯ  

สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

กรณีคณุสมบัติไมครบ  
แจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

จัดทําบัญชีรายชื่อผูยื่นคําขอ 

เสนอคณะอนุกรรมกลั่นกรอง ฯ  
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา 

เพื่อทราบ 

จัดพิมพใบอนุญาตฯ (ใบประกาศและบัตรประจําตัวสมาชิกครุสุภา) 
จัดสงใบอนุญาตฯ แกผูยื่นคําขอ 

ประกาศรายชื่อผูไดรับการอนุมัติ www.ksp.or.th 



 

แผนภูมิ ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กรณียื่นดวยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผูขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
กรอกแบบคําขอ พรอมแนบเอกสารหลักฐาน 

 

คัดกรองเอกสารหลักฐาน เอกสารหลักฐาน

ครบถวน 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอบังคับของคุรุสภา 

 

ตรวจทานคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายช่ือผูขอรับใบอนุญาต ฯ 

 

เสนอคณะทํางานกล่ันกรอง ฯ พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 
และเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติออกใบอนุญาต ฯ  

สัปดาหละ ๑ คร้ัง 

จัดพิมพใบอนุญาตใบประกาศ และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
จัดสงใบอนุญาต  

เสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ฯ  

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา 
เพ่ือทราบ 

 

ชําระคาธรรมเนยีมและออกหนงัสือรับรองสิทธิ 

ประกาศรายช่ือผูไดรับอนุญาต

ทางเว็บไซตของคุรุสภา 

หมายเหตุ  ผูยื่นคําขอไดรับใบอนุญาตภายในเวลา ๑๐ วัน นับแตวันยื่นคําขอ  

 

บันทึกขอมูลในระบบขอมูลผูประกอบวิชาชีพ 

เอกสารหลักฐาน 

ไมครบถวน 



 

แผนภูมิ ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กรณียื่นดวยตนเอง ณ คุรสุภาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
กรอกแบบคําขอ พรอมแนบเอกสารหลักฐาน 

 

คัดกรองเอกสารหลักฐาน 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอบังคับของคุรุสภา 

 

จัดสงคําขอใหสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

ตรวจทานคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายช่ือ 

เสนอคณะทํางานกล่ันกรอง ฯ พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 
และเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติออกใบอนุญาต ฯ   

สัปดาหละ ๑ คร้ัง 

จัดพิมพใบอนุญาต ฯ และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
จัดสงใบอนุญาต 

 

ชําระคาธรรมเนยีมและออกหนงัสือรับรองสิทธิ 

เอกสารหลักฐาน 

ไมครบถวน 

เสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ฯ 

 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการคุรุสภา 
เพ่ือทราบ 

หมายเหตุ  ผูยื่นคําขอไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในเวลา ๑๕ วัน 
                        นับต้ังแตวันท่ีคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา รับแบบคําขอและเอกสารหลักฐาน  

 

ประกาศรายช่ือผูไดรับใบอนุญาต ฯ 

ทางเว็บไซตคุรุสภา 

 

บันทึกขอมูลในระบบขอมูลผูประกอบวิชาชีพ 

 

ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เอกสารหลักฐาน

ครบถวน 



 

แผนภูมิ ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กรณียื่นทางไปรษณีย 

ผูขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
กรอกแบบคําขอ พรอมแนบเอกสารหลักฐาน 

 

คัดกรองเอกสารหลักฐาน 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอบังคับของคุรุสภา 

 

เอกสารหลักฐาน 

ครบถวน 

 

บันทึกขอมูลในระบบขอมูลผูประกอบวิชาชีพ 

 

ตรวจทานคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายช่ือผูขอรับใบอนุญาต ฯ 

 

เสนอคณะทํางานกล่ันกรอง ฯ พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 
และเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติออกใบอนุญาต ฯ  

สัปดาหละ ๑ คร้ัง 

จัดพิมพใบอนุญาตแบบใบประกาศ และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา

จัดสงใบอนุญาต 

ประกาศรายช่ือผูไดรับอนุญาต 
ทางเว็บไซตของคุรุสภา 

เอกสารหลักฐาน 
ไมครบถวน 

หมายเหตุ  ผูยื่นคําขอไดรับใบอนุญาตภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีผูยื่นคํามีคุณสมบัติและเอกสารครบถวน  

 

เสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ฯ  

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา 
เพ่ือทราบ 



ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก

๑. คุณสมบัติและไมมีลักษณะ (ก) คุณสมบัติ (ก) คุณสมบัติ (ก) คุณสมบัติ (ก) คุณสมบัติ

ตองหาม ที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔     (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ      (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ      (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ      (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ

แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ     (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ      (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ      (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ      (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ วุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง เทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง เทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง เทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

และขอบังคับ วาดวยใบอนุญาต      (๓) ผานการปฏิบัติการสอนใน      (๓) ผานการปฏิบัติการสอนใน      (๓) ผานการปฏิบัติการสอนใน      (๓) ผานการปฏิบัติการสอนใน

ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕ สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการ สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการ สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการ สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการ

ศึกษามาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑ ศึกษามาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑ ศึกษามาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑ ศึกษามาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑ

การสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ การสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ การสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ การสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

(ข) ลักษณะตองหาม (ข) ลักษณะตองหาม (ข) ลักษณะตองหาม (ข) ลักษณะตองหาม

    (๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย     (๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย     (๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย     (๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘

จําแนกคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประเภทของวิชาชีพ
คุณสมบัติ



ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก

ประเภทของวิชาชีพ
คุณสมบัติ

    (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคน     (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคน     (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคน     (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ

    (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภา     (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภา     (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภา     (๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภา

หรือวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ หรือวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ หรอืวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ หรือวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงวิชาชีพ ศักดิ์แหงวิชาชีพ ศักดิ์แหงวิชาชีพ ศักดิ์แหงวิชาชีพ

๒. มาตรฐานความรูและประสบการณ (ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวา (ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวา (ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวา (ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุมิไมต่ํากวา

วิชาชีพ ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ ปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี

ของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ความรู ดังตอไปนี้ โดยมีความรู ดังตอไปนี้ โดยมีความรู ดังตอไปนี้ ความรู ดังตอไปนี้

     (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา    (๑) การนิเทศกการศึกษา

     (๒) การพัฒนาหลักสูตร    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 

     (๓) การจัดการเรียนรู    (๓) การบริหารดานวิชาการ    (๓) การบริหารจัดการศึกษา    (๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
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     (๔) จิตวิทยาสําหรับครู    (๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน    (๔) การบริหารทรัพยากร    (๔) การประกันคุณภาพการศึกษา

     (๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา พัสดุ และอาคารสถานที่    (๕) การประกันคุณภาพการศึกษา    (๕) การบริหารจัดการการศึกษา

     (๖) การบริหารจัดการใหหองเรียน    (๕) การบริหารงานบุคคล    (๖) การนิเทศการศึกษา    (๖) การวิจัยทางการศึกษา

     (๗) การวิจัยทางการศึกษา    (๖) การบริหารกิจการนักเรียน    (๗) การพัฒนาหลักสูตร    (๗) กลวิธีการถายทอดความรู

     (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาร    (๗) การประกันคุณภาพการศึกษา    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ

สนเทศทางการศึกษา    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    (๙) การวิจัยกทางการศึกษา    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยี

     (๙) ความเปนครู    (๙) การบริหารการประชาสัมพันธและ    (๑๐) คุณธรรมและจริยาธรรมสําหรับ สารสนเทศ

ความสัมพันธชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา    (๙) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรบั

   (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ    และตองผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษาที่คณะกรรมการ      และผานการฝกอบรมหลักสูตรการ

     และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร คุรุสภารับรอง นิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภา

สถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง รับรอง

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังนี้

ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน     (๑) มีประสบการรดานปฏิบัติการสอน     (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน
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ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปน มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ มาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ มาแลวไมนอยกวาหาป หรือมีประสบการณ

เวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑ     (๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน     (๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร ดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ

การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ และตองมีประสบการณืในตําแหนงหัวหนาหมวด สถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป หรือ ในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือ

หรอืหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือ     (๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากร ผูบริหารการศึกษา รวมกันมาแลวไมนอย

วิธีการและเงื่อนไขคณะกรรมการคุรุสภา ตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลว ทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กวาหาป

กําหนด ดังตอไปนี้ ไมนอยกวาสองป มาแลวไมนอยกวาสามป หรือ      (๒) มีผลงานทางวิชาการที่คุณภาพ

    (๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน     (๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากร และมีการเผยแพร

    (๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหาร

ในสาขาวิชาเฉพาะ ไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม

หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ

    (๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน และมี

ประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
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ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม

หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบ รวมกันมาแลว

ไมนอยกวาแปดป

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



                    
 

คุรุสภา 

 
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

คร ู
          เขียนที่...................................................................

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกิดวันที่            เดือน           พ.ศ.                     อายุ          ป         เดือน  สัญชาติ..................................................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูที่................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย  .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  
 สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................ 
เลขที.่.....................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร .................................................................. 
 ที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ   ที่อยูปจจุบัน      ที่ทํางาน 
 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ขอตามคุณสมบัติของทาน) 

  1. วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ป ทีคุ่รุสภาใหการรบัรอง  
    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ.  ศษ.บ.  อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................  

    สาขา/วิชาเอก..........................................................................สถาบัน.................................................................................... 
  วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา.................................................................................................................................................. 

         สถานศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งที่ 1............................................................ครั้งที่ 2...................................................... 

  2. วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ป เขาศึกษากอนวันที่ 12 มิถนุายน 2546 และสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถนุายน 2546 
         หรือ วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลกัสตูรตอเนื่อง เขาศกึษาภายในภาคเรียนที่ 1/2548 

    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ.  ศษ.บ.  ปทส.  อื่น ๆ ระบุ..................................................................................... 
                   สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน........................................................................................ 
         วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศกึษา...................................................................................................................................................... 

 3. วุฒิปริญญาอื่นระบุ.......................................................................และวุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครูทีคุ่รุสภาใหการรบัรอง 

        (ผูไดการรับรองวุฒิประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนรายกรณีไมตองระบุสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ) 

                   สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.................................................... 
                   สถานศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งที่ 1............................................................ครั้งที่ 2......................................................... 

ติดรูปถาย 

1  นิ้ว 

คส.01.10 

                       



          
2 

วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบัน......................................................................  4. 

        วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศกึษา................................... และผานการรับรองความรูครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย 
                    เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน   ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน  
                   และมีประสบการณการสอนในสถานศกึษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา................................................................................ 

                   (แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู)  
  5. วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่คุรุสภาใหการรับรอง 
                    เฉพาะมาตรฐานความรู ระบุ................................................................................................................ 

        สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปทีส่าํเร็จการศกึษา.................................................... 

         และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศกึษา...................................................................................... 

         (แนบแบบประเมนิการปฏบิัติการสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู)   
 6. วุฒิปริญญาอื่นระบุ.................................................และวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่คุรุสภาใหการรับรองความรูไมครบ 

                   9 มาตรฐาน โดยรับรอง จํานวน...............มาตรฐาน และผานการรับรองความรู เพิม่จนครบ 9 มาตรฐาน โดย 

                    เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน  ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน  
                   และมีประสบการณการสอนในสถานศกึษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา....................................................................................... 

                   (แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู) 

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังน้ี  
 1.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

   2.  สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

   3.  ใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอน หรือสําเนาวุฒิบตัรรับรองความรูโดยการเทียบโอนความรู / ทดสอบความรู  / ฝกอบรม  

                        ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผานการรับรองความรูครบ ๙ มาตรฐาน) 

 4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบนําฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย การชําระคาธรรมเนยีมการเทยีบโอนความรู ฯ  

             (กรณีผานการเทียบโอนความรูและไมมีใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน)  

  5.  แบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา ฯ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

  6.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป   

 7.  คาธรรมเนียม  จํานวน 500 บาท  เปน   เงินสด    ไปรษณีย  (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 8.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................. 

 ท้ังน้ี ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ  และขอแจงประวัติ ดังนี้ 

1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี    หรือไม......................................  
2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................      

 3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ).........................................................  

 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมลูบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานกัทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  

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

ผูตรวจสอบ 

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

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



 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 

 1.   โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมอืที่ชัดเจน อานงาย   

               หรือพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอดวยตนเอง  

  2.   ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาชื่อ หากมยีศหรือฐานันดรศักดิ์นําหนาชื่อใหระบุไวดวย   

3.   วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข   

 4.   ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการตดิตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  

  ขอข้ึนทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 6 ในแบบคําขอ จํานวน  1  รูป 

 6. คําวา “วุฒิทางการศึกษา” หมายถงึวุฒิที่หลักสตูรเนนเฉพาะทางดานการศึกษา เชน กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เปนตน  

  คําวา “วุฒิอื่น” หมายถึง วุฒิการศึกษาทั่วไป เชน ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เปนตน 

 7.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใหแนบสําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั 

               พรอมสําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ กรณีผูยื่นคําขอใชมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 

               วิชาชีพครู หรือ คุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ปวค.) ใหแนบสําเนาคุณวุฒิดังกลาวดวย 

 8. สําเนาเอกสารหลกัฐานตามขอ 3 กรณีที่ยังไมไดรับวุฒิบัตรใหใชสําเนาประกาศรายชื่อผูผานการเทยีบโอนความรู / 

  ประกาศผลการทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชพีครู เฉพาะหนาที่มีชื่อตนเอง 

 9. แบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาใชเปนหลกัฐานแสดงประสบการณวิชาชีพของผูที่ผานการรับรองความรู 

  ครบ 9 มาตรฐานแลว และไดปฏบิัติการสอนในสถานศกึษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา ที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐ 

                และเอกชนมาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยผูบริหารสถานศึกษาและครูไดประเมนิการปฏบิัติการสอนตามแบบประเมินการปฏิบัตกิาร 

         สอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู ของคุรุสภา  (สามารถดาวนโหลดแบบประเมิน ฯ ไดจากเว็บไซต 

                ของคุรุสภา) และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1. กรณีจางใหเปนครูสถานศกึษาของรัฐหรือครูโรงเรียนเอกชนหรือพนักงานของหนวยงาน ใหแนบสาํเนาสัญญาจาง  

หรือสําเนาสมดุประจําตัวครู หรือสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนครู (ครโูรงเรียนเอกชน) แลวแตกรณี สําเนาคําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่สอน สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะผูประเมนิการสอน ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏบิัติการสอน และสําเนาใบอนุญาต ฯ 

ของผูประเมินการสอน 

   2. กรณีเปนครูผูดูแลเด็กเลก็ ใหแนบสําเนาสัญญาจาง สําเนาหนังสืออนุญาตจากตนสังกดัใหไปปฏบิัติการสอน สําเนา

หนังสือจากตนสงักัดถึงสถานศึกษาขอใหปฏิบัติการสอน สําเนาหนงัสือตอบรับใหปฏิบัติการสอนได สําเนาคําสั่งแตงตั้ง /มอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาที่สอน สําเนาแตงตั้งคณะผูประเมินการสอน ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตกิารสอน  

สําเนาใบอนุญาต ฯ ของผูประเมินการสอน สําเนาหนังสือการสงตัวกลับหนวยงาน (ถามี) 
   สําหรับผูยืน่คําขอที่ไมไดรับใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอนจากคุรุสภา จะตองมีสําเนาหนังสือตอบอนุญาตจากคุรุสภาให

ประกอบวิชาชีพครู โดยไมมีใบอนุญาต (เฉพาะผูปฏิบัตกิารสอนตัง้แตวันที่ 9 ธันวาคม 2547 เปนตนไป 

 10. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 8 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานาํหนาชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หยา เปนตน 
 11.  กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรือถกูสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน 
  หรือถูกศาลพพิากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ 
                เสื่อมเสยีหรือบกพรองในศีลธรรมอนัดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

 12.  ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานกังานเลขาธิการคุรสุภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ  
 

 



                    
 

คุรุสภา 
 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
       ผูบริหารสถานศึกษา 
 

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

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกิดวันที่            เดือน           พ.ศ.                     อายุ          ป         เดือน  สัญชาติ..................................................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูที่................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย  .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  
 สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................ 
เลขที.่.....................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร .................................................................. 

ที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ   ที่อยูปจจุบัน      ที่ทํางาน        
 

 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศกึษาเพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ขอ ตามคุณวุฒิของทาน) 

  1.1  ปริญญาทางการบริหารการศึกษา ระบุ.............................................................................................................................. 
                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน............................................................................         

  1.2  ประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษาที่ครุุสภาใหการรับรอง  
                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน........................................................................... 
  1.3  วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ระบุ........................................................................................................................................... 
                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................และผานการรับรองความรูครบ 10 มาตรฐาน ตามมาตรฐาน 

                 วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา โดย  เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน          
 2. ประสบการณวิชาชีพ (เลือก 1 ขอ และตองระบุจํานวนประสบการณวิชาชีพของทานตามขอที่เลือกและแนบสําเนาหลักฐาน) 

  2.1  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน.............ป หรือ 

   2.2  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอนและมปีระสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวดหรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางานหรือ 
    ตําแหนงบริหารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป ตามสําเนาคําสั่งแตงตั้งที่แนบ  
 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส.01.20 

                       



 
 

2 
 

  

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังน้ี  

 1.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

   2.  สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

   3.  สําเนาวุฒิบัตรรับรองความรูโดยการเทียบโอนความรู/ทดสอบความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

                        (กรณีผานการรับรองความรูครบ 10 มาตรฐาน)  

   4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบนําฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย การชาํระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู (กรณีผานการเทยีบโอนความรู) 

 5.  สําเนาหลกัฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ  สําเนา ก.พ.7 หรือ  สําเนาสมุดประวัต ิหรือ 
          สําเนาสมดุประจําตัวครู หรือ  สําเนาคําสั่งแตงตั้ง หรือ   อื่น ๆ ระบุ....................................................................... 

 6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 7.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป 
 8.  คาธรรมเนียม  จํานวน 500 บาท  เปน   เงินสด   ไปรษณีย  (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 9.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................. 
 

 ท้ังน้ี ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ  และขอแจงประวัติ ดังนี้ 

1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี    หรือไม......................................  

2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................      
3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ)......................................................... 

 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมลูบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานกัทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  

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

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

 
 

 
 

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

ผูตรวจสอบ 

 

 
 
 
 



 
 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 
 1.   โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมอืที่ชัดเจน อานงาย   
                หรือพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคาํขอดวยตนเอง 

ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานนัดรศักดิน์ําหนาชือ่ใหระบุไวดวย   2.   

3.   วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข   

 4.   ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการตดิตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  

  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศกึษา 

 5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 7 ในแบบคําขอ จํานวน  1  รูป 

 6. สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามขอ 2 เพื่อใชแสดงความรูตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

  โดยตองแนบ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั หรือ สําเนาประกาศนยีบัตร 

  บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ทั้งนี้ ตองแนบสําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ตามคุณวุฒิที่ใช 

  ยื่นคําขอดวยแลวแตกรณี 

 

 7. สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามขอ 5 เพื่อใชแสดงประสบการณวิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  ผูบริหารสถานศกึษา โดยตองแนบ สําเนา กพ.7 หรือสําเนาสมดุประวัติ หรือ สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง 

  กรณีใชประสบการณ ในตําแหนงหัวหนาหมวดหรือหัวหนาสายหรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอืน่ ๆ  
  ในสถานศกึษา ตองใชสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถานศึกษา ที่แสดงระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมนอยกวา 2 ป ประกอบการ 

                พิจารณาดวย 

 8. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 9  เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานาํหนาชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หยา เปนตน 

           9.   กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัตถิูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน 
  หรือถูกศาลพพิากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ 
                เสื่อมเสยีหรือบกพรองในศีลธรรมอนัดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

 10. ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานกังานเลขาธิการคุรสุภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ  

 

 

 
 

 
 
 



                    
 

คุรุสภา 
 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
       ผูบริหารการศึกษา 

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

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกิดวันที่            เดือน           พ.ศ.                     อายุ          ป         เดือน  สัญชาติ..................................................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูที่................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย  .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  
 สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................ 
เลขที.่.....................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท (ที่ทํางาน)............................................. โทรสาร ........................................................... 

ที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ   ที่อยูปจจุบัน      ที่ทํางาน        

 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษาเพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ขอตามคุณวุฒิของทาน) 

  1.1  ปริญญาทางการบริหารการศึกษา ระบุ.......................................................................................................................... 
                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน............................................................................         

   1.2  ประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษาที่ครุุสภาใหการรับรองหลักสูตร 

                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน.......................................................................... 
  1.3  วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารศึกษา ระบุ........................................................................................................... 
                       วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................และผานการรับรองความรูครบ 10 มาตรฐาน ตามมาตรฐาน 

                           วิชาชีพผูบริหารการศกึษา โดย  เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน 
 2. ประสบการณวิชาชีพ (เลือก 1 ขอ และตองระบุจํานวนประสบการณวิชาชีพของทานตามขอที่เลือกและแนบสําเนาหลักฐาน) 

  2.1  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป จํานวน..............ป หรือ 

   2.2  มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป จํานวน............ป หรือ 
  2.3  มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
  จํานวน............ป หรือ 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส.01.30 
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มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มปีระสบการณการบริหารไมต่ํากวาหวัหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม   2.4  

       หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน............ป หรือ 
  2.5  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอน และมปีระสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา 

หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือบคุลากรทางการศกึษาอื่นที่มีประสบการณ   

การบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกันมาแลวไมนอยกวา 8 ป     

            จํานวน.............ป 

                               

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังน้ี  
 1.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

   2.  สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

   3.  สําเนาวุฒิบัตรรับรองความรูโดยการเทียบโอนความรู/ทดสอบความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

                        (กรณีผานการรับรองความรูครบ 10 มาตรฐาน)  

   4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบนําฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยการชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู (กรณีผานการเทยีบโอนความรู) 

 5.  สําเนาหลกัฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ  สําเนา ก.พ.7 หรือ  สําเนาสมุดประวัต ิหรือ 
          สําเนาสมดุประจําตัวครู หรือ  สําเนาคําสั่งแตงตั้ง หรือ   อื่น ๆ ระบุ....................................................................... 

 6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 7.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป 
 8.  คาธรรมเนียม  จํานวน 500 บาท  เปน   เงินสด   ไปรษณีย  (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 9.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................. 
 

 และขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 ขอบังคับคุรสุภาวาดวย 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ  และขอแจงประวัติ ดังนี้ 

1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี    หรือไม......................................  

2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................      

3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ)......................................................... 
 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมลูบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานกัทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  

 
 
  

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

ผูตรวจสอบ 

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

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

 
 
 



 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

 
โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมอืที่ชัดเจน อานงาย  1.   

               หรือพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอดวยตนเอง 

ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานนัดรศักดิน์ําหนาชือ่ใหระบุไวดวย 2.   

วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข    3.   

 4.   ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการตดิตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการขอข้ึนทะเบียนรับ 

                ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

 5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 7 ในแบบคําขอ จํานวน  1  รูป 

 6. สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามขอ 2 เพื่อใชแสดงความรูตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

  โดยตองแนบ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั หรือ สําเนาประกาศนยีบัตร 

  บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ทั้งนี้ ตองแนบสําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ตามคุณวุฒิที่ใช 
  ยื่นคําขอดวยแลวแตกรณี 

 

7. สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามขอ 5 เพื่อใชแสดงประสบการณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร 

                 การศึกษา โดยตองแนบ สําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนาสมุดประวัติ หรือ สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือ สําเนาสัญญาจาง หรือ 

                 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง แลวแตกรณี 

 8. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 9  เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานาํหนาชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หยา เปนตน 

กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัตถิูกลงโทษทางวินยั หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน  9.   

  หรือถูกศาลพพิากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ 
                 เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พรอมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 10. ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา เปนผูตรวจสอบความถกูตองของแบบคําขอ 

 

 

 

 
 



                    
 

คุรุสภา 
 

 1แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          ศึกษานิเทศก 
 

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

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -         -             -     - 

เกิดวันที่            เดือน           พ.ศ.                     อายุ          ป         เดือน  สัญชาติ..................................................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูที่................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย  .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  
 สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................ 
เลขที.่.....................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร .................................................................. 

ที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ   ที่อยูปจจุบัน      ที่ทํางาน        

 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศกเพือ่ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 1. วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการศกึษา ระบุ............................................................................................................................ 
              สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน............................................................................................ 
    วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา....................................................................................................................... 
 2. ประสบการณวิชาชีพ (เลือก 1 ขอ และตองระบุจํานวนประสบการณวิชาชีพของทานตามขอที่เลือกและแนบสําเนาหลักฐาน)  

  2.1  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน...........ป หรือ 

   2.2  มีประสบการณดานปฏบิตัิการสอนและมปีระสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศกึษา 
   รวมกันมาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน...........ป  

  
 
 
 
 
 
 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส.01.40 

                       



 
 

2  
 
   

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังนี้  

 1.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

   2.  สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

 3.  สําเนาหลกัฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ  สําเนา ก.พ.7 หรือ  สําเนาสมุดประวัติ  หรือ 

   สําเนาสมดุประจําตัวครู หรือ  สําเนาคําสั่งแตงตั้ง    อื่น ๆ ระบุ.......................................................................... 
 4.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 5.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป 
 6.  คาธรรมเนียม  จํานวน 500 บาท  เปน   เงินสด   ไปรษณีย  (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 7.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................. 
 

 ท้ังน้ี ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ  และขอแจงประวัติ ดังนี้ 

1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี    หรือไม......................................  

2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................      

3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ)......................................................... 
 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมลูบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานกัทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  

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

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

 
 

 
 

 
 

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

ผูตรวจสอบ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

 
โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมอืที่ชัดเจน อานงาย  1.   

  หรือพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอดวยตนเอง 

ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานนัดรศักดิน์ําหนาชือ่ใหระบุไวดวย 2.   

วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข   3.   

 4.   ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการตดิตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  

  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศกึษานิเทศก 

 5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 5 ในแบบคําขอ จํานวน  1  รูป 

 6. สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามขอ 2 เพื่อใชแสดงความรูตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก  

โดยตองแนบ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั ที่ไมต่ํากวา 

ปริญญาโททางการศึกษาและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 

 7. สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามขอ 3 เพื่อใชแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานเิทศก 

  โดยตองแนบสําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนาสมุดประวัติ หรือ สําเนาสมดุประจําตัวครู หรือ สําเนาสัญญาจาง แลวแตกรณี 

 8. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 7  เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานาํหนาชื่อ/ชื่อ/สกลุ ทะเบยีนสมรส/หยา เปนตน 

          9.    กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัตถิูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน 
  หรือถูกศาลพพิากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ 
                เสื่อมเสยีหรือบกพรองในศีลธรรมอนัดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

 10. ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา คุรุสภาตรวจสอบความถกูตองของแบบคาํขอ  
 

 

 

 

 
 
 
 









 ๑

แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู 

 
๑. ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................................................................... 

คุณวุฒิ...........................................................................จาก........................................................................ 
๒. ชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน.................................................................................................................... 

ที่ตั้ง............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

๓. ครูผูควบคุมการปฏิบัติการสอน...................................................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่.................................................................................................................... 

๔. ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
ตั้งแตวันที่..................................ถึงวันที่......................................รวม.......................ป.........................เดือน 
มีชั่วโมงสอน..............................ชั่วโมง/สัปดาห  รับผิดชอบงานอื่น ๆ ..............................ชั่วโมง/สัปดาห   

๕. หนาที่ความรับผิดชอบในสถานศึกษา 
๕.๑  สอนวิชา 
 ๑) ....................................................................................................ระดับชั้น................................... 
 ๒) ....................................................................................................ระดับชั้น................................... 
 ๓) ....................................................................................................ระดับชั้น................................... 
๕.๒  หนาที่อื่น ๆ ในสถานศึกษา 
 ๑) ..................................................................................................................................................... 
 ๒) .................................................................................................................................................... 
 ๓) .................................................................................................................................................... 

๖. ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

ผลการประเมิน 
ท่ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ
๑ สามารถจัดการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบ     
 ๑.๑  จัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค   
 ๑.๒  ออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสม   
 ๑.๓  เลือกใช  พัฒนา  และสรางส่ืออุปกรณที่สงเสริมการเรียนรู   
 ๑.๔  จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน   
 ๑.๕  ใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู   
 ๑.๖  จัดการเรียนรูไดตามแผนการเรียนรู   
 อื่น ๆ  ๑) ................................................................. 

         ๒) ................................................................. 
        ๓) ................................................................. 

  

๒ สามารถประเมิน  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน   

  

 ๒.๑  ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง   
 ๒.๒  นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 
 
 



 ๒
 

ผลการประเมิน 
ท่ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ
 อ่ืน ๆ  ๑) ................................................................. 

         ๒) ................................................................. 
        ๓) ................................................................. 

  

๓ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผูเรียน  โดย   
 ๓.๑  ศึกษาคนควาผลการวิจัย  เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู   
 ๓.๒  ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา   
 ๓.๓  ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู   
 ๓.๔  ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
 อ่ืน ๆ  ๑) ................................................................. 

         ๒) ................................................................. 
        ๓) ................................................................. 

  

๔ สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียน     
 ๔.๑  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู  เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง   
 ๔.๒  แกไข  ปรบัปรุง  ขอบกพรอง  และพัฒนาการจัดการเรียนรู   
 อ่ืน ๆ  ๑) ................................................................. 

         ๒) ................................................................. 
        ๓) ................................................................. 

  

๕ ประพฤติตนเหมาะสมกับความเปนครู   
 ๕.๑  รัก  เมตตา  และปรารถนาดีตอผูเรียน   
 ๕.๒  อดทน  และรับผิดชอบ   
 ๕.๓  มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบวิชาชีพครู   

 ๕.๔  แสวงหาความรู  และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ   
 ๕.๕  ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา   
 อ่ืน ๆ  ๑) ................................................................. 

         ๒) ................................................................. 
        ๓) ................................................................. 

  

๖ พัฒนาคุณลักษณะของความเปนครู   
 ๖.๑  รวม โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา   
 ๖.๒  จัดทํา รับผิดชอบ โครงงานทางวิชาการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน   
 อ่ืน ๆ 

       ๑) ................................................................. 
       ๒) ................................................................. 
      ๓) ................................................................. 

  

 
สรุปความเห็นของคณะผูประเมิน 
              ผาน                                                    ไมผาน 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 



 ๓

คณะผูประเมิน  จํานวนไมนอยกวา ๓ คน  แตไมเกิน ๕ คน  ประกอบดวย 
 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    

 
หมายเหตุ  :  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู   

      ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐     
      ขอ ๓  กําหนดใหมีคณะผูประเมิน  จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน  ประกอบดวย   
      ผูบริหารสถานศึกษา  ครูในสถานศึกษา  และอาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวของรวมดวยก็ได 



“ห้ามช าระด้วยไปรษณีย์ธนาณัต”ิ 

 

 

“ห้ามช าระด้วยไปรษณีย์ธนาณัต”ิ 

         
สาขาผู้รับฝาก........................................... ............................................ ..............วันที่.....................................................................  

ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ............................................ ........ โทร. ......................................... 

จังหวัด............................................................. ..... E-mail address................................................................... ........................... 
เลขประจ าตัวประชาชน        -                  -                     -           -  

รายการช าระเงิน    O 1. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ      ( 500 บาท ) 

   O 2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ( 200 บาท ) 

   O 3. ค่าใบแทนใบอนุญาต    ( 200 บาท ) 

ประเภทใบอนุญาต O 1.ครู   O 2.ผู้บริหารสถานศึกษา O 3.ผู้บริหารการศึกษา  O 4.ศึกษานิเทศก์ 

จ านวนเงินท่ีช าระ  ..............................................บาท    ตัวอักษร 
   

**ช าระเงินได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ หรือ ร้านไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ เท่านั้น        **ค่าธรรมเนียม 10 บาท  
  

ค าเตือน   หลังจากเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์บันทึกข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมของท่านแล้ว  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับเงินกับใบแจ้งการช าระเงิน 

 ค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at Post  ให้ถูกต้องตรงกัน    หากไม่ถูกต้องขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ทันที 

         ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at  Post  รหัสบริการ 378 เท่านั้น 

 

 

ส ำหรับไปรษณีย ์

ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอฯ 

         
สาขาผู้รับฝาก........................................... ............................................ ..............วันที่.....................................................................  

ชื่อ-นามสกุล...................................................... .................................................................. ........ โทร. ......................................... 

จังหวัด..................................................................  E-mail address.............................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน        -                  -                     -           -  

รายการช าระเงิน    O 1. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ      ( 500 บาท ) 

   O 2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ( 200 บาท ) 

   O 3. ค่าใบแทนใบอนุญาต    ( 200 บาท ) 

ประเภทใบอนุญาต O 1.ครู   O 2.ผู้บริหารสถานศึกษา O 3.ผู้บริหารการศึกษา  O 4.ศึกษานิเทศก์ 

จ านวนเงินที่ช าระ  ..............................................บาท    ตัวอักษร   
   

**ช าระเงินได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ หรือ ร้านไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ เท่านั้น        **ค่าธรรมเนียม 10 บาท  
  

ค าเตือน   หลังจากเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์บันทึกข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมของท่านแล้ว  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับเงินกับใบแจ้งการช าระเงิน 

 ค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at Post  ให้ถูกต้องตรงกัน    หากไม่ถูกต้องขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ทันที 

 

 

           ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at  Post  รหัสบริการ 378 เท่านั้น 





 ๔๐

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

นายดิเรก    พรศรีมา     ประธานกรรมการคุรุสภา 
นายนิยม      ศรีวิเศษ     ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
นายองคกร  อมรสิรินันท    เลขาธิการคุรุสภา 
นายศรายุทธ  เจริญผล     รองเลขาธิการคุรุสภา 
นายณรงคฤทธิ ์ มะลิวัลย     รองเลขาธิการคุรุสภา 
นายสุรินทร  อินทรักษา    รองเลขาธิการคุรุสภา 
 
ผูจัดทํา 
๑. นางอุสิรา  อโนมะศิร ิ    ประธานคณะทาํงาน 
๒. นายอํานาจ วิชยานุวัต ิ    คณะทํางาน 
๓. นางจงวิวัฒน ปรางคศรีทอง    คณะทํางาน 

๔. นายวีรบูล เสมาทอง    คณะทํางาน 
๕. นายนิสิต รังษี     คณะทํางาน 
๖. นายวิทยา    ศรีวิพัฒน    คณะทํางาน 
๗. นายสุรศักดิ์  จินตรัตน     คณะทํางานและเลขานุการ 
๘. นางวิบูลยศิลป  พิชยมงคล    ผูอํานวยการกลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ 
๙. นางโสมยใจ   สนเทศ     ผูชํานาญการ รักษาการผูอํานวยการกลุม 

ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๑๐. นางสาวกันภัย  สมหวัง    ผูชํานาญการ รักษาการผูอํานวยการกลุม 
       บริหารทั่วไปทางการทะเบียน 

ผูจัดพิมพตนฉบับ 
นางสาวกัลยา    สีสาวัน     เจาหนาที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
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