
 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราว (ครูไทย) 

 
 
 

 
 

 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปน็การช่ัวคราว (ครูไทย) 
ออกให้แก่ ผู้ท่ีสถานศึกษารับเข้าประกอบวิชาชีพครู หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งครู ในสถานศึกษา

ปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสถานศึกษาต้องเป็นผู้ด่าเนินการขออนุญาตจากคุรุสภา 
 

 ระยะเวลาในการได้รับหนงัสืออนุญาตฯ 
 

 
แบบค าขอฯ ที่มีคุณสมบัติ              

และเอกสารถกูต้องครบถ้วน 

 
วันที่อนุญาต 

ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะ
จากระบบสารสนเทศของคุรุสภา 

เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานได้                 
ภายในระยะเวลา 

ได้รับหนังสอือนุญาตฯ              
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์                     

ถึงสถานศึกษา                  
อย่างช้าภายในระยเวลา 

ย่ืนค าขอ                                                  
ณ ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

วันที่ยื่นค่าขอ 
 

15 วันท่าการ 
 

20 วันท่าการ 

ย่ืนค าขอ                                           
ทางไปรษณีย ์

วันที่ส่วนงาน          
รับเร่ืองเขา้
ระบบสารบรรณ 

 
25 วันท่าการ 

 
30 วันท่าการ 

 

 การตรวจสอบสถานะการขออนุญาตฯ  
1. ผู้ยื่นค่าขอสามารถตรวจสอบการอนุญาตฯ ได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เลือกเมนูด้านขวามือ                   

“ตรวจสอบใบอนุญาต”  
2. เข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
3. คลิกเลือกประเภทวิชาชีพทางการศึกษา โดยเลือกวิชาชีพ “ครู”  
4. กรอกเลขประจ่าตัวประชาชนของผู้ที่จะขออนุญาตฯ 
5. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เลือก “ขออนญุาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต” 
6. คลิกค้นหา จะปรากฏผลการตรวจสอบสถานะของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  
7. พิมพ์ข้อมลูสถานะการอนญุาตฯ จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาน่าไปใช้เป็นหลักฐานได ้ 
8. กรณีสถานะค่าขอแสดงผล “ไม่อนุญาต” และขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  ให้ผู้ยื่นค่าขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ตามที่แจ้งไว้ พรอ้มทัง้พมิพห์น้าผลการตรวจสอบสถานะแนบมาด้วย แล้วจัดสง่ไปทีส่่านกังานเลขาธิการคุรสุภา 
ภายใน 30 วันท าการ หากเกินก่าหนดระบบจะท่าการยกเลิกข้อมลูทัง้หมด และต้องด่าเนินการยื่นค่าขอใหม ่
 

 การพัฒนาตนเองภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา เพ่ือให้มีคุณสมบัตติามข้อบงัคบัคุรุสภา               
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
1. ผู้ได้รับอนญุาตสามารถตรวจสอบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการตรวจสอบคุณวุฒิที่คุรสุภารบัรอง                         

ได้ทางเว็บไซตข์องคุรุสภา www.ksp.or.th เลือกเมนูด้านขวามือ “ตรวจสอบอื่นๆ” และคลิกเลือก                   
“ตรวจสอบคุณวุฒิที่ครุุสภารับรอง” หรือเลอืกเมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ “ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ” 

2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 02-304-9899 กด 1 
 

 



หน้า 2 
 

 คุณสมบตัิของผู้จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราว     
 เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอ คส.09.10  

 
 

คุณสมบัติ 
รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอ คส.09.10  

(ให้จัดเรียงตามล าดับ) 
1. อายุไม่ต่ ากว่า  20  ปี บริบูรณ์ 
 
2. คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี ้
    1) ทางการศึกษา หรือเทียบเท่า 
    2) ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่สอดคล้องกับระดับช้ัน  
        หลักสูตร และประเภทวิชาที่เข้าสอน  
    3) ที่มีความสามารถเฉพาะทางและ   
        ประสบการณ์ 
 
3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 44 (ข)   
    แห่งพระราชบญัญัตสิภาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

1. หนังสือน่าจากสถานศึกษาลงวันที่ปัจจุบับ  และลงนามโดยผู้อ่านวยการสถานศึกษา (ฉบับจริง)  
2. แบบคา่ขอ คส.09.10 (ฉบับจริง)  
3. ส่าเนาบตัรประจ่าตัวประชาชน  และส่าเนาทะเบยีนบ้าน 
4. ส่าเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล หรือสา่เนาทะเบยีนสมรส / หย่า   
5. ส่าเนาใบปริญญาบัตร หรือส่าเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
6. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม และ                       

วันที่ส่าเร็จการศึกษาชดัเจน 
7. กรณี ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากตา่งประเทศ  

- เอกสารค่าแปลวฒุิ ซ่ึงต้องมีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นค่าแปล
ที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบบัจากสถาบันการแปล 

- หนังสือรับรองการเทียบวุฒิทางการศึกษาที่ออกโดย ส่านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 

8. ส่าเนาสัญญาจ้างให้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่่ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนปัจจุบัน ระบุขอบเขตหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ และ              
ตอ้งมีระยะเวลาการจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถึงวันที่คุรุสภา ได้รับเอกสาร/หลักฐาน 
การขออนุญาตฯ                  

9. กรณี สัญญาจ้างท่าขึ้นโดยต้นสงักัด เช่น จ้างโดย กศน.จังหวดั ให้แนบส่าเนาบัญชี
แนบท้ายค่าสัง่ส่านักงานกศน.จังหวัด เร่ือง บรรจุ – แตง่ตั้งพนักงาน (ฉบับปจัจุบัน) 

10. กรณี สังกัด กศน. ต้องแนบส่าเนาค่าสั่งแตง่ตั้ง หรือมอบหมายงานให้สอนจาก               
ส่านักงาน กศน.อ่าเภอ (ฉบับปัจจุบัน)  

11. ส่าเนาตารางสอนรายบคุคล ระบุ ชื่อ - สกุล ของผูส้อน ตารางสอนเป็นรายสัปดาห ์
เป็นตารางสอนที่ท่าการสอนปัจจุบัน ระบุปีการศึกษา , ระบุชื่อวิชาที่สอนมิใช้ระบุ          
รหัสวิชา โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา ลงลายมือชื่อรับรอง 
พร้อมประทับตราชื่อ - สกุล และต่าแหน่ง กรณี สถานศึกษาเปน็ กศน.อ่าเภอ/เขต             
ให้ ผอ.กศน.อ่าเภอ/เขต ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตราชื่อ - สกุลและต่าแหน่ง 

12. รูปถ่าย (ภาพสี) หน้าตรงคร่ึงตวั ไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1x1.25 น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน  จา่นวน 2 รูป 

 

 ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวชิาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปน็การช่ัวคราว 
1. โปรดกรอกข้อความในแบบค่าขอ คส.09.10 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย 

หรือพมิพ์และลงลายมือช่ือผู้ยื่นค่าขอด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่าย (ภาพสี) ขนาด 1x1.25 นิ้ว ในแบบค่าขอ คส.09.10 
จ่านวน 1 ใบ และแนบเพิ่ม จ่านวน 2 รูป 

2. ค่ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  ในแบบค่าขอหน้าที่ 3  ต้องลงลายมอืช่ือ พร้อมประทับตราช่ือ-สกลุ และต่าแหนง่ของ
ตนเองให้ชัดเจน 

3. แจ้งประวัติของผู้ยื่นค่าขอประกอบวิชาชีพครู ในแบบค่าขอหน้าที่ 3  ต้องตอบค่าถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ  
4. กรณี ลงนามแทนผูบ้รหิารสถานศึกษา เนื่องจากรักษาราชการแทน ต้องแนบส่าเนาหนังสือแต่งตัง้รกัษาราชการแทนจากต้นสังกัด 
5. กรณี สัญญาจ้างไม่ระบุช่ือสถานศึกษาที่ท่าการสอน ต้องแนบส่าเนาค่าสั่งให้ไปปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา หรือ                   

ส่าเนาหนงัสือสง่ตัวจากต้นสังกัดถึงสถานศึกษา และส่าเนาหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาถึงต้นสังกัด 
6. กรณี  สญัญาจา้งมีอายสุญัญาจ้างเหลือนอ้ยกว่า 4 เดือน นับถึงวันที่คุรสุภารับเอกสาร / หลกัฐาน ต้องแนบหนงัสือรับรองการจา้ง  
   ต่อจากสัญญาจ้างฉบบัปจัจบุัน ลงนามโดย “ผู้ว่าจ้าง” และมรีะยะเวลาการจ้างตอ่ไปไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

7. เอกสารหลักฐานประกอบค่าขอที่ถ่ายส่าเนา ต้องลงลายมือช่ือรับรอง “ส่าเนาถูกต้อง” ทุกฉบบั/หน้า โดยผู้ยื่นค่าขอ หรือ
เจ้าของเอกสาร   



ตราครุฑ 
 

ตราโรงเรียน 
 

ตัวอย่างหนังสือน า 
ส่งแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

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

                                                                    วันที่......................................................... 
 

เรื่อง  ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราว 
 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 

อ้างถึง 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  แบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู  
                   พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา   จ านวน..................ชุด 
 

           ด้วย.......(ช่ือสถานศึกษา)........มีความประสงค์จะขออนุญาตใหบุ้คคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนญุาต 
ประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแห่งนี้ จ านวน..........ราย คือ ........(ช่ือผู้ขอประกอบวิชาชีพครู)....... 
จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวประกอบวิชาชีพ ครูได้ โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราว  ตามรายละเอียดในแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการช่ัวคราวที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

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

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน / ผูร้ับใบอนุญาต 
 

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

หมายเหตุ : 
๑. ผู้ลงนามในหนงัสอืน าฉบับนี้ คือ ผูบ้รหิารสถานศึกษา ต้องลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมอืช่ือ   
๒. ผู้ลงนามในฐานะรักษาการแทน เช่น ครูช านาญการพเิศษ รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องแนบส าเนา

ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนจากต้นสงักัด พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น/หน้า 
๓. “หนังสือน า” ห้ามมรีอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความ 
๔. “หนังสือน า” ต้องออกเลขที่และวันทีป่ัจจุบัน หมายถึง ต้องน าส่งให้คุรุสภารบัเอกสาร / หลกัฐาน ภายใน ๓๐ วัน                 

นับจากวันที่ออกเลขทีห่นังสือน าจากสถานศึกษา 
 



 

 

แบบขออนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

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

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

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

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

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

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

โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................(ของผู้ยื่นค าขอ) 

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

ขออนุญาต เป็นคร้ังที ่   1       2      3       

มีวุฒิปริญญา 

  วฒุิปริญญาตรี 

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

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

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

  วฒุิปริญญาโท 

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

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

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

  วฒุิปริญญาเอก 

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

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

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

 

 

คส.09.10 
090909.
100909.
10090909
.10 

คส. 09.10 

 

ติดรูปถ่าย 

1  นิว้ 
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  วฒุิปริญญาอ่ืนๆ ที่เทยีบเท่าปริญญาตรี / ปริญญาทางการศึกษา 

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

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

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

เข้ามาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา   กลุ่มสาระ/ประเภทวิชา.......................................................................................................... 

ระดับช่วงชั้น  ( เลือกได้มากกว่า 1 รายการ ) 

             ปฐมวัย      ช่วงชั้นที่ 1   (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

  ช่วงชั้นที่ 2  (ประถมศึกษาปีที ่4-6)   ช่วงชั้นที่ 3   (มัธยมศึกษาปีที ่1-3) 

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

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

เน่ืองจากสถานศึกษา  (ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นทีจ่ะต้องจ้าง) …………………………...………………………………………………………....... 

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

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

                ดังน้ัน จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้  และจะให้พัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  ดังนี้ 

1.   หนังสือน าสง่จากสถานศึกษา 

2.   ส าเนาวฒุิการศึกษาและใบรายงานผลการเรียน 

3.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้าน 

4.   ส าเนาสญัญาจ้างฉบบัปัจจุบัน (ที่มีอายสุัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถงึวันที่คุรุสภารับเอกสาร/หลักฐาน) 

5.   ประกาศการรับสมคัรและการสรรหาบคุคลเขา้ประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 

6.   ค าสัง่ของคณะกรรมการของสถานศึกษาในการคดัเลือกบคุคลเขา้ประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 

7.   ตารางสอน (รายสัปดาห์) ที่ระบุชื่อผูส้อน และระบุชื่อรายวชิา (ออกโดยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและ 

      ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราต าแหน่ง) 

8.   เอกสารหลักฐานการอบรมในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนการสอนเบื้องต้น 

9.   กรณีสถานศึกษาเป็น  กศน.  ใหแ้นบเอกสารเพิ่มดงัน้ี 

- บัญชแีนบท้ายค าสัง่ส านักงาน กศน.จังหวดั เร่ืองบรรจ-ุแต่งตั้ง พนักงาน 

- ตารางสอน (รายสัปดาห)์ ที่ระบุชื่อผูส้อนและระบุชื่อรายวิชา จาก กศน.อ าเภอ (ผอ.กศน.อ าเภอ ลงลายมือชื่อ
รับรอง และประทับตราต าแหน่ง) 

- ค าสัง่แต่งตั้ง หรือ มอบหมายให้สอน จาก กศน.อ าเภอ 
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10.   รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว   ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

11.   หลักฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................... 

กรณีขออนุญาต ฯ ครั้งที่ 2 , 3 (กรุณาระบุและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบพร้อมแนบ) 

1. เอกสารหลักฐานการพฒันาตนเอง ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

    หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสตูรทางดา้นการศึกษา 

   หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู

   เทียบโอน   ทดสอบ               อบรม               อ่ืนๆ (ระบุ...) ............................ 

2. หนังสือรับรองผลการปฏิบตัิการสอนจากสถานศึกษา  1 ฉบบั  
 

ทั้งน้ี ขา้พเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ผู้ขอปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา  ขอแจ้งประวตัิ  ดงัน้ี 

1.  เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศลีธรรมอันดีหรือไม่     ไม่เคย    เคย 

2.  เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่     ไม่เคย    เคย 

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

ข้าพเจ้ายินยอมใหต้รวจสอบข้อมูลบุคคลตามท่ีระบุในแบบค าขอได้จากส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 

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

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

ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

    ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกลา่วข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              (ลงชื่อ) ............................................................. 

                                                                        ( ......................................................... ) –ประทับตราชื่อและต าแหน่ง- 

             ผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                                                                    

 

                                                               (ลงชื่อ) ............................................................. 
                                                                        ( ......................................................... ) –ประทับตราชื่อและต าแหน่ง- 
                        ผู้บงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 

 



 

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1.  โปรดกรอกข้อความในแบบค าขอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง  ด้วยลายมือที่ชัดเจน  อ่านง่าย หรือพิมพ์  

        และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง 

   2.   ชื่อ – นามสกุล  ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้  ค าน าหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์น าหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย 

   3.   วัน  เดือน  ปี  เกิด  ให้กรอกเป็นตัวเลข 

   4.   ให้ติดรูปถ่าย  ขนาด 1x1.25 น้ิว ตามข้อ  10  ที่แบบค าขอ  1 ใบ  และแนบเพิ่มจ านวน  2  ใบ 

   5.   กรณีแจ้งประวัติของผู้ยื่นขออนุญาตปฏิบัติการสอน  ต้องกรอกโดยตอบค าถามให้ครบทุกข้อ (ไม่ปล่อยเว้นว่าง)  

   6.   ค ารับรองของผู้บริหาร  ในแบบค าขอหน้าที่ 3  ต้องลงลายมือชื่อและประทับตราต าแหน่งของตนเองชัดเจน 

   7.   หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 11  เช่น ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล  ส าเนาทะเบียนสมรส / หย่า  เป็นต้น 

   8.   หน้าที่ 3  ของแบบค าขอ  “ค ารับรองของผู้บริหาร” ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
        ต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา ช่ือ-สกุล และต าแหน่ง  
        ค าว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา”    หมายถึง    ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ  ของสถานศึกษาน้ันๆ 
        ค าว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ”  ตามแต่ละสังกัด  ดังน้ี 

- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง   ผู้อ านวยการเขตพื้นที่ (สพป. / สพม.) 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หมายถึง  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / ประธานกรรมการ 
            อาชีวศึกษาในระดับภาค / จังหวัด 
- สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง   ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด    
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    หมายถึง   ผู้รับใบอนุญาต 
- สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   หมายถึง   อธิการบดี / คณบดี / นายกสภาสถาบัน (แล้วแต่กรณี) 
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   หมายถึง  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
- สังกัด  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   หมายถึง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- สังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา / นายกองค์การบริหาร ฯ (แล้วแต่กรณี) 
- สังกัด  สถาบันการพลศึกษา   หมายถึง  อธิการบดี / คณบดี สถาบันการพลศึกษา 
- สังกัด  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   หมายถึง   ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  
- สังกัด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   หมายถึง   อธิการบดี / คณบดีคณะ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
- สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   หมายถึง   ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

   9.   เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถ่ายส าเนา   ต้องลงลายมือชื่อรับรอง “ ส าเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ/หน้า   

  10.  ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าขอ 


