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สารบัญ 

 
   หน้า 
 

 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ๒ 
 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ๑๐ 
 
 การขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  ๑๓ 
 
 การขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ๑๙ 
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การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 
  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
 

1. ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี 
2.ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
3.ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิทาง 
  การศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือ  
  เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาก่อน 12   
  มิถุนายน 2546 และส าเร็จ 
  การศึกษาหลัง 12 มิถุนายน 
2546  
  หรือหลักสูตรต่อเนื่องที่เข้าศึกษา  
  ไม่เกินภาคการศึกษาที ่1/2548  
 

 
1) แบบค าขอ (คส.01.10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
    ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว    
   ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ค าน าหน้า หรือชื่อ             
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)   
4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
5) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) 
6) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่าย   
   ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.25 นิ้ว จ านวน 2 รูป                       
   ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป    
   พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจ าตัว 
   ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 
7) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน 
    รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
    จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 4. กรณีผู้ผ่านการรับรองความรู้  
(การเทียบโอน / การทดสอบ /         
การฝึกอบรม) ครบตามมาตรฐาน
ความรู้ที่คุรุสภาก าหนด และมี
ประสบการณ์การสอนมาแล้ว                    
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

1) แบบค าขอ (คส.01.10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
    ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว    
   ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ค าน าหน้า หรือชื่อ             
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)   
4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
   ทุกวุฒิที่น ามาขอเทียบโอน 
5) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) 
6) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
7)  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
    โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 
    (ถ้ามี) 
8) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตาม 
    มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด     
    ฉบับจริง 
9) หนังสือน าส่งแบบประเมินในข้อ 8 ลงนามโดย 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมประทับตรา 
   สถานศึกษาฉบับจริง 
 



๔ 
 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
   

10) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินปฏิบัติการสอน 
     ซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน              
     ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู                
     ในสถานศึกษา หรืออาจมีบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง               
     ร่วมก็ได้พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
     ของผู้ประเมิน 
11) ตารางสอน (รายสัปดาห์) 2 ภาคเรียนต่อเนื่อง             
     ที่ระบุชื่อผู้สอน รับรองโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการของ   
     สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา                         
     ที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งมีระยะเวลา              
     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย 
     กว่า 360 ชั่วโมง มีจ านวนชั่วโมงการสอนจริง                    
     ไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง ใน 1 ปี  
 12)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่าย   
     ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.25 นิ้ว จ านวน 2 รูป                       
     ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป    
     พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจ าตัว 
     ประชาชน ด้านหลังรูปถ่าย 
13) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน 
      รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
      จ านวน 500 บาท (ห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
 

 
         หมายเหตุ     เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                          หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร     
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ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 

 
2.  ผู้บริหาร  
    สถานศึกษา 

 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

ทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิที่คุรุสภา
รับรองและมีประสบการณ์สอน 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 
1. แบบค าขอ คส.01.20 ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า หรือชื่อ หรือ

นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) 
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพครู 

6.1 ส าเนา ก.พ.7 หรือ 
6.2 ส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือ 
6.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ 
6.4 ส าเนาสมุดประจ าตัวครู และใบบรรจุแต่งตั้งครู

กรณีมีการลาออกให้แนบใบถอดถอนครูด้วย หรือ 
6.5 ส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาจ้างและ

ระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน กรณีลาออกก่อนสิ้นสุด
สัญญาจ้าง ให้แนบหนังสือลาออกพร้อมค าสั่งให้
ออกจากต าแหน่งเดิมตามสัญญาจ้างด้วย   

7. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
8. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด าขนาด  

1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป             
ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป 
พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 

๙.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน 
     รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
     จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  
         หมายเหต ุ   เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                          หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร     
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        หมายเหตุ     เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                         หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
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2. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิที่
คุรุสภารับรอง และมี
ประสบการณ์สอน และ
ประสบการณ์ในต าแหน่ง
หัวหน้าหมวด หรือ
หัวหน้าสาย หรือหัวหน้า
งาน หรือต าแหน่งบริหาร
อ่ืนๆ ในสถานศึกษา 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 
1. แบบค าขอ คส.01.20 ที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้อง และลง

ลายมือชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า หรือชื่อ                 หรือ

นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) 
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพครู 

6.1 ส าเนา ก.พ.7 หรือ 
6.2 ส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือ 
6.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ 
6.4 ส าเนาสมุดประจ าตัวครู และใบบรรจุแต่งตั้งครูกรณีมีการ

ลาออกให้แนบใบถอดถอนครูด้วย หรือ 
6.5 ส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาจ้างและระยะเวลาสิ้นสุดที่

ชัดเจน กรณีลาออกก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้แนบหนังสือ
ลาออกพร้อมค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งเดิมตามสัญญาจ้าง
ด้วย 

7. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
8. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้า

หมวด หัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือต าแหน่งบริหารอื่นๆ ใน
สถานศึกษา ที่ไม่อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 
จ านวน 3 ปีการศึกษา นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายแล้ว                     
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

9. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด าขนาด  
1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป                
ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป พร้อมให้เขียน
ชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 

๑๐.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน 
     รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
     จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
 
3.ผู้บริหารการศึกษา 

 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

ทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่ 
คุรุสภารับรอง และ 

2. ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.1 มีประสบการณ์สอนไม่

น้อยกว่าแปดปี หรือ 
2.2 มีต าแหน่งผู้บริหาร  

สถานศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือ 

2.3 มีต าแหน่งบุคลากรอ่ืน  
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงมาแล้ว             
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 

 
1. แบบค าขอ คส.01.30 ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า หรือชื่อ               

หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ 

6.1 ส าเนา ก.พ.7 หรือ 
6.2 ส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือ 
6.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ 
6.4 ส าเนาสมุดประจ าตัวครู และใบบรรจุแต่งตั้งครู    

 กรณีมีการลาออกให้แนบใบถอดถอนครูด้วย หรือ 
6.5 ส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาจ้างและ   

 ระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน กรณีลาออกก่อนสิ้นสุด  
 สัญญาจ้าง ให้แนบหนังสือลาออกพร้อมค าสั่งให้   
 ออกจากต าแหน่งเดิมตามสัญญาจ้างด้วย   

7. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
8. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด าขนาด  

1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป          
ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป 
พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 

9. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จ านวน              
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
      
         หมายเหต ุ    เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                          หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
  

2.4 มีประสบการณ์ในต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่า
หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม 
หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี หรือ 
2.5 มีประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติการสอน และมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การ
บริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

 
1. แบบค าขอ คส.01.30 ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า หรือชื่อ             

หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ 

6.1 ส าเนา ก.พ.7 หรือ 
6.2 ส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือ 
6.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ 
6.4 ส าเนาสมุดประจ าตัวครู และใบบรรจุแต่งตั้งครู  

 กรณีมีการลาออกให้แนบใบถอดถอนครูด้วย หรือ 
6.5 ส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาจ้างและ   

 ระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน กรณีลาออกก่อนสิ้นสุด 
 สัญญาจ้างให้แนบหนังสือลาออกพร้อมค าสั่งให้ 
 ออกจากต าแหน่งเดิมตามสัญญาจ้างด้วย   

7. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

8. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
9. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด าขนาด  

1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป             
ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป 
พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 

10. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จ านวน 500 บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
         หมายเหต ุ    เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                          หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร  
 
 
 
 
 
                     



๙ 
 

           ระเภท
วิชาชีพ 

คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 

 
4. ศึกษานิเทศก์ 

 
1.มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททาง
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมี  
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
๒.มีมาตรฐานประสบการณว์ิชาชีพ 
ดังนี้ 
   ๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน
และมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหาร
การศึกษา รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 
  ๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ 

 
1. แบบค าขอ คส.01.40 ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นแบบค าขอ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า หรือชื่อ หรือ

นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ 

6.1 ส าเนา ก.พ.7 หรือ 
6.2 ส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือ 
6.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ 
6.4 ส าเนาสมุดประจ าตัวครู หรือ 
6.5 ส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาจ้างและ

ระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน และหนังสือลาออกหรือ
ค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งเดิมตามสัญญาจ้างแล้ว              
แต่กรณี 

7. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
8. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด าขนาด  

1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป              
ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบค าขอ 1 รูป              
พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 

9. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จ านวน 500 บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๐.ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้หรือการจัดการศึกษา เช่น ต ารา บทความ งานวิจัย 
การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น โดยต้องมีการระบุวัน เดือน ปี 
ที่เผยแพร่ 
 

 
      หมายเหตุ     ๑.   เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 
                              หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
     ๒.   การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์                          
                              การใช้เอกสารส าเนา ก.พ.7 หรือส าเนา ก.ค.ศ.16 หรือส าเนาทะเบียนประวัติพนักงาน 
                              เทศบาล จะต้องปรับขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน  
  



๑๐ 
 

 

      

การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 



๑๑ 
 

เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม 
๑. ครู 

 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. ผู้บริหารการศึกษา 

 
๔. ศึกษานิเทศก์ 

         ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จะต้องขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  
         คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่  
     ๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
     ๒. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒  
     ๓. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ตามประกาศคณะกรรมการ 
คุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 
     ๔. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
    (คส.02) 
๒. แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต   
    ประกอบวิชาชีพ ตามประเภทวิชาชีพ 
    - ครู (คส.02.10)  
    - ผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02.20) 
    - ผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30) 
    - ศึกษานิเทศก์ (คส.02.40) 
๓. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  
    1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน                   
    2 รูป  ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบ         
    ค าขอ 1 รูป พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และ                  
    เลขประจ าตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียน   
    บ้าน / ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ท าการต่ออายุ 
๖. ส าเนาปริญญาบัตร / ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ    
    / ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   
๗. ส าเนา ก.พ.7 / ส าเนาสมดุประจ าตัวครู /                 
    ส าเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี 
๘. ส าเนาหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม  
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม         
    โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแต่วันที่อยู่ใน  
    ระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                    
    โดยกิจกรรมจะต้อง ไม่ซ้ ากัน 
๙. ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนค า 
    น าหน้า ชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / หย่า 
 

          หมายเหต ุ   ๑.   เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 
                                หรอืลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
                          2.  ใหผู้้บังคับบัญชาในระดับผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                         
  ลงนามรับรองคุณสมบัติในแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ยกเว้น ผู้บริหารสถานศึกษา     
  ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รับรอง 
  คุณสมบัติได้ด้วยตนเอง 
        ๓. ช าระค่าธรรมเนียน ฉบับละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

 



๑๒ 
 

 
เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ส าหรับผู้ “มิได้” ประกอบวิชาชีพ 
 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม 
๑. ครู 

 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. ผู้บริหารการศึกษา 

 
๔. ศึกษานิเทศก์ 

         ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จะต้องขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  
         คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังมิได้
ประกอบวิชาชีพ มีดังนี้ 
         ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแล้ว ยังมิได้ประกอบวิชาชีพ 
แต่มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว ต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 
          ๑. มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและ
ประสบการณ์วิชาชีพตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือ 
ข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของ              
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๒         
          ๒. ต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบ
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

๑. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
   (คส.02) 
๒. แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
    ประกอบวิชาชีพ ตามประเภทวิชาชีพ 
    - ครู (คส.02.10)  
    - ผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02.20) 
    - ผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30) 
    - ศึกษานิเทศก์ (คส.02.40) 
๓. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  
    1 X 1.25 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน                   
    2 รูป  ให้ติดในแบบค าขอ 1 รูป แนบกับแบบ         
    ค าขอ 1 รูป พร้อมให้เขียนชื่อ – นามสกุล และ                  
    เลขประจ าตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนา           
   ทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่          
   ของรัฐ 
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ท าการ 
    ต่ออายุ 
๖. ส าเนาปริญญาบัตร / ส าเนาหนังสือรับรอง   
    คุณวุฒิ / ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   
๗. ส าเนา ก.พ.7 / ส าเนาสมดุประจ าตัวครู /  
    ส าเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี 
๘. ส าเนา หลักฐานอ่ืน เช่น หลักฐานการเปลี่ยนค า  
    น าหน้า ชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / หย่า 
 

 
     หมายเหตุ    ๑.   เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 
                           หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
            2.  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ยัง มิได้ ประกอบวิชาชีพ                                    
     ต้องลงชื่อรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                  
     และลงชื่อใน ค ารับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง 
         3.  ช าระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
 
 
  



๑๓ 
 

  

      

    การขอประกอบวิชาชีพ 
         ครูชาวต่างประเทศ 



๑๔ 
 
 

การขอประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ 
 

ประเภทค าขอ หลักเกณฑ์การพิจารณา/ คุณสมบัติ รายการเอกสาร 
1. ขอขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
ชาวต่างประเทศ 

1. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมี

คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือ 
3. มีวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูจากต่างประเทศ หรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี  

4. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา              
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

5. มีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 
6. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอบรมที่คุรุสภาก าหนด  
7. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44 (ข)  

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 
     7.1  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี 
    7.2  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
    7.3  เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจ
น ามา ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 

 

1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู (Teaching License 
Application Form/ Form KS. 01)  

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา/ ปริญญาบัตร 
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

จากต่างประเทศ (ถ้ามี) 
4. ต้นฉบับใบรายงานผลการศึกษา  

(Original Official Transcript)  
หรือหนังสือรับรองการจบจาก
สถาบันการศึกษา โดยหนังสือต้องยืนยัน
การจบหลักสูตรจากสถาบันจริง รวมทั้ง
ระบุสาขาวิชา วันที่เข้าศึกษาและวันที่
ส าเร็จการศึกษา พิมพ์ลงบนกระดาษ 
ที่มีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกใส่ซอง
จดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ 
หากเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึง 
คุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะวุฒิปริญญา 
ทางการศึกษา) 

5. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ 
(Professional Standing)  
จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมาย ข้อความพิมพ์ลงบน
กระดาษท่ีมีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกใส่
ซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ 
หากเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภา
จะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ) 

6. เอกสารค าแปลวุฒิ/ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือค าแปลเอกสารประกอบ 
ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย (กรณี
เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) 
ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความ
รับรองว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้องตรงตาม
ต้นฉบับจากสถาบันการแปล 

7. ต้นฉบับแบบประเมินปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครูของ
ชาวต่างประเทศ (ต้องแนบส าเนา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะ 
ผู้ประเมิน เฉพาะผู้ที่ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา) 

  



๑๕ 
 

 
 

ประเภทค าขอ หลักเกณฑ์การพิจารณา/ คุณสมบัติ รายการเอกสาร 
  

หมายเหตุ:  
1. คุณวุฒิต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก
ภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

2. กรณีท่ีเป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
หลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน/ องค์กรวิชาชีพที่มี  อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร 

อบรมที่คุรุสภาก าหนด จากสถาบันจัด
อบรมที่คุรุสภาให้การรับรอง 

9. ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกท่ีมี     
รูปถ่าย และหน้าวีซ่า NON-B โรงเรียน
ปัจจุบัน ซึ่งต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือ
อย่างน้อย 30 วัน (กรณีวีซ่าเป็น
ประเภท NON-O ให้แนบส าเนา
หลักฐานการ  เป็นบิดา มารดา/ บุตร/
สูติบัตร/ ใบทะเบียนสมรส ซึ่งเป็น
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
สัญชาติไทย) 

10. ส าเนาใบอนุญาตท างาน  
(Work Permit) ทุกหน้าทีมีตราประทับ 

11. รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี  
      ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  

แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม 
พ้ืนหลังของรูปเป็นสีฟ้าหรือสีขาว 
ไม่มีลวดลาย ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นค าขอ ขนาด    
1 X1.25 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

12. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 

         หมายเหต ุ    เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                          หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ประเภทค าขอ หลักเกณฑ์การพิจารณา/ คุณสมบัติ รายการเอกสาร 
2. ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู           
ชาวต่างประเทศ 

คุณสมบัติ 
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 
2. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 
3. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 
4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
หลักเกณฑ์ 
(ก) มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     1) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
     2) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์
การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
     3) วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การสอน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  
(ข) มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประเมินจาก  ผลการพัฒนาตนเอง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ
หน้าที่ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหน่วยงาน 
รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม 
โดยต้อง มีผลการพัฒนาไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 
     1) พัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาให้มีวุฒิสูงขึ้น/                          
เลื่อนวิทยฐานะ/ เป็นวิทยกร/ เขียนต ารา/ บทความ/ 
ผลงานทางวิชาการ 
     2) พัฒนาโดยโรงเรียนเปน็ฐาน เช่น ท าวิจัย/ สร้าง
นวัตกรรม 
     3) พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก เช่น เข้าอบรม/ 
สัมมนา/ ได้รับการยกย่อง 
(ค) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งรับรองโดย
ผู้บังคับบัญชา 

1. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ู(Professional License 
Renewal Application Form/ 

   Form KS. 02) 
2. แบบแสดงคุณสมบัติ (Qualification 

Declaration Form for Teaching 
License Renewal Application/  

   Form KS. 02.10) 
3. ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกท่ีมีรูป

ถ่าย และหน้าวีซ่า NON-B โรงเรียน
ปัจจุบัน ซึ่งต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลือ
อย่างน้อย 30 วัน (กรณีวีซ่าเป็นประเภท 
NON-O ให้แนบส าเนาหลักฐานการ  
เป็นบิดา มารดา/ บุตร/สูติบัตร/                
ใบทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นหลักฐาน               
ที่เก่ียวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย) 

4. ส าเนาใบอนุญาตท างาน (Work Permit)    
ทุกหน้าที่มีตราประทับ 

5. ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานการพัฒนา
ตนเองไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตฯ จนถึงวันที่ยื่นค าขอ และ
ต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
ใบอนุญาตฯ หมดอายุ (กรณีเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ) 

6. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร 
ซึ่งเป็นวุฒิที่ไม่ต่ ากว่าปริญญาทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า (กรณีท่ีไม่ได้
ประกอบวิชาชีพ) 

7. เอกสารค าแปลวุฒิ/ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือค าแปลเอกสารประกอบ        
ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย  

   (กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทย) ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปล
และมีข้อความรับรองว่าเป็นค าแปลที่
ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบัน 

   การแปล 



๑๗ 
 
 
 
 
 

ประเภทค าขอ หลักเกณฑ์การพิจารณา/ คุณสมบัติ รายการเอกสาร 
  8. รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี                 

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกาย
สุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม พ้ืนหลังของ
รูปเป็นสีฟ้าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย          
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันที่ยื่นค าขอ ขนาด 1X1.25 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป 

9. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 
200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

 
 
   หมายเหตุ     เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอในฐานะเจ้าของเอกสาร 
                           หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
ประเภทค าขอ หลักเกณฑ์การพิจารณา/ คุณสมบัติ รายการเอกสาร 

3. ขออนุญาตให้
ชาวต่างประเทศ
ประกอบวิชาชีพ
ครูโดยไม่มี
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว 

1. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
2. มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง 

2.1 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ 
2.2 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการ

ของสถานศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน 
หรือ 

2.3 คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูจากต่างประเทศ 

3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44  (ข)  
    แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    พ.ศ. 2546 

2.4 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน 
ศีลธรรมอันดี 

3.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.3 เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
การขอและเงื่อนไขการอนุญาต  
๑.  สถานศึกษาต้องท าหนังสือขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศ
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการ
ชั่วคราว เป็นการเฉพาะราย โดยชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และภายใต้การ
ควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะอนุญาตให้ชาวต่างประเทศ
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการ
ชั่วคราว ครั้งละไม่เกิน 2 ปี รวมระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน 6 ปี
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง นับจากการได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครั้งแรก และชาวต่างประเทศจะต้อง
พัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับคุรสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และข้อบังคับคุรุสภา           
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558                 
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
หมายเหตุ:  
      1. คุณวุฒิต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพที่มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

2. กรณีท่ีเป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
หลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงาน/ 
องค์กรวิชาชีพที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น 

1. หนังสือน าจากสถานศึกษา 
2. แบบค าขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศ

ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  
(แบบ คส. 10) 

3. ส าเนาวุฒิการศึกษา/ ปริญญาบัตร 
4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจาก

ต่างประเทศ (ถ้ามี) 
5 เอกสารค าแปลวุฒิ/ ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู หรือค าแปลเอกสารประกอบ 
ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย (กรณี
เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) 
ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความ
รับรองว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้องตรงตาม
ต้นฉบับจากสถาบันการแปล 

6. ส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกท่ีมีรูปถ่าย 
และหน้าวีซ่า NON-B โรงเรียนปัจจุบัน           
ซึ่งต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออย่างน้อย  
30 วัน (กรณีวีซ่าเป็นประเภท NON-O  
ให้แนบส าเนาหลักฐานการเป็นบิดา 
มารดา/ บุตร/ สูติบัตร/ ใบทะเบียนสมรส 
ซึ่งเป็นหลักฐาน  ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
สัญชาติไทย) 

7. หนังสือรับรองว่าจะจ้าง หรือส าเนา
หนังสือสัญญาจ้างปัจจุบันที่มีอายุ 

   สัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
8. รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี  
    ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกาย   
    สุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม พื้นหลังของ 
    รูปเป็นสีฟ้าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย  
    ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึง 
    วันที่ยื่นค าขอ ขนาด 1X1.25 นิ้ว  
    จ านวน 2 รูป 
 



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ      
                       เป็นการชั่วคราว 



๒๐ 
 

 

การขอประกอบวิชาชีพ ครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
คร ู ๑. มีอายุไม่ต่่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

๒. มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง 
    ๒.๑ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทาง  
           การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ 
    ๒.๒ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีที่    
          ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งก่าหนดเป็น 
          คุณสมบัติเฉพาะส่าหรับการ    
          บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ 
          บุคลากรทางการศึกษาต่าแหน่ง 
          ครูและเป็นวุฒิปริญญาในสาขา 
          ที่สอดคล้องกับระดับชั้น 
          หลักสูตรและประเภทวิชาที่เข้า 
          สอน หรือ 
    ๒.๓ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีที่ 
          จ่าเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนใน  
          โรงเรียนพระราชด่าริ โรงเรียน 
          ต่ารวจตระเวนชายแดน หรือ 
    ๒.๔ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีที่มี 
          คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อส่าเร็จ    
          การศึกษาไม่ต่่ากว่า ๒.๕  
          ส่าหรับปฏิบัติการสอนใน   
          โรงเรียนโครงการพิเศษต่าง ๆ  
           ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน 
          ต้นสังกัดหรือโรงเรียนตาม 
          กฎหมายเฉพาะ หรือ 
    ๒.๕ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีที่ 
          จ่าเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนใน   
          โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร หรือ 
          โรงเรียนเสี่ยงภัย ตามประกาศ 
          ของทางราชการ หรือ 
    ๒.๖ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี  
          สาขาขาดแคลน ตามประกาศ 
          คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด  
          หรือ 
 

๑. หนังสือน่าส่งจากสถานศึกษา 
๒. แบบค่าขอ คส.๐๙.๑๐ 
๓. ส่าเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการเรียน   
๔. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนและส่าเนาทะเบียน 
    บ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. ส่าเนาสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน ( ที่มีอายุสัญญาจ้าง 
    เหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน นับถึงวันที่คุรุสภารับ 
    เอกสาร/หลักฐาน )  
๖. ประกาศการรับสมัครและการสรรหาบุคคลเข้า 
    ประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี) 
๗. ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
    บุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี) 
๘. ตารางสอน  (รายสัปดาห์) ระบุชื่อรายวิชา (ออกโดย 
    ฝ่ายวชิาการ มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร  
    สถานศึกษา ลงลายมือชื่อรับรอง) 
๙. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาด่า พ้ืนหลังสี 
    พ้ืนปกติ ขนาด 1X1.25 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
    จ่านวน ๒ รูป 
๑๐.หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) .......... 
 
กรณีสถานศึกษาสังกัด  กศน.  ให้แนบเอกสารเพิ่มดังนี้ 
    - บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงาน กศน.จังหวัด /    
      อ าเภอ เรื่องบรรจุ-แต่งตั้ง พนักงาน 
   -  ตารางสอน (รายสัปดาห์) ระบุรายวิชา จาก  
      กศน.อ าเภอ  (ผอ.กศน.อ าเภอ ลงลายมือชื่อ 
      รับรอง และประทับตราต าแหน่ง) 
   -  ค าสั่งแต่งตั้ง หรือ มอบหมายให้สอน จาก  
      ผอ.กศน.จังหวัด / อ าเภอ 
 
 

 
 



๒๑ 
 

 
 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
     ๒.๗ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี  

          และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อ  
          ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่า  
          ๓.๐๐ กรณีเป็นผู้มีความรู้ และ   
          ประสบการณ ์หรือ 
    ๒.๘ คุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี  
          กรณีเป็นผู้มีความรู้ 
          ความสามารถเฉพาะทางและ 
          ประสบการณ ์
๓. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก่าหนดไว้   
    ในมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราช 
    บัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
หมายเหตุ 
    บุคคลผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นการชั่วคราว จะได้รับอนุญาต
ครั้งละไม่ เกิน  ๒ ปี โดยขออนุญาตได้               
ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
 

กรณีขออนุญาต ฯ ครั้งท่ี ๒ , ๓ (กรุณาระบุและ
เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบพร้อมแนบ) อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 
๑. เอกสารหลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามที่คุรุสภา 
   ก่าหนด เช่น 
      - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตร 
         ทางด้านการศึกษา 
      - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตร 
        ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
      - เอกสารรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
        ของคุรุสภา  เช่น เทียบโอน ทดสอบ อบรม   
 
๒. กรณีขอครั้งที่ ๒ หรือครั้งที่ ๓  ของสถานศึกษา 
   เดิม ยังไม่มีการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภาก่าหนด   
   แต่อย่างใด ให้แนบ หนังสือรับรองหรือหนังสือ 
   ประเมินผลการปฎิบัติการสอนจากสถานศึกษา                  

๑ ฉบับ 
๓. กรณีขอครั้งที่ ๒ หรือครั้งที่ ๓  ย้ายสถานศึกษา 
    ยังไม่มีการพัฒนาตนเองตามท่ีคุรุสภาก่าหนด                 
    ให้แนบการพัฒนาทางวิชาชีพที่เพ่ิมพูนความรู้และ  
    ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

การขอประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 
ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑. มีอายุไม่ต่่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ 
    สัญชาติไทย 
๒. มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี 
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๔. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก่าหนด 
    ไว้ในมาตรา ๔๔ (ข) แห่ง 
    พระราชบัญญัติสภาครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือมี 
    ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน 
    และต้องมีประสบการณ์ใน ต่าแหน่ง 
    หัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือ 
    หั วหน้ างาน หรือต่าแหน่ งบริหาร 
    อ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว                                    
    ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 
หมายเหตุ 
        บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ    
  วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มี   
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการ   
  ชั่วคราวจะได้รับอนุญาตไม่เกิน ๒ ปี  
  และต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตาม 
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน   
  วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือขอรับ 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 
  ระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต 
  เมื่อครบก่าหนดการอนุญาต หากมี   
  ความจ่าเป็น ให้ได้รับการอนุญาต                 
  อีกครั้งไม่เกิน ๒ ปี ทั้งนี้ให้พิจารณา 
  เป็นรายกรณี 

๑. หนังสือน่าส่งจากสถานศึกษา 
๒. แบบค่าขอ คส.๐๙.๒๐ 
๓. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา   
๔. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และ                                   
    ส่าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. ส่าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                             
    (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
๖. ส่าเนาหนังสือแต่งตั้ง ผู้อ่านวยการ /                               
    รองผู้อ่านวยการ 
๗. ส่าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์                           
    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  เช่น 
    ๗.๑ ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
    เช่น  ส่าเนาสมุดประจ่าตัวครู (ทุกหน้า) / ส่าเนา  
    ก.พ.๗ (ทุกหน้า) / ส่าเนาสมุด/ทะเบียนประวัติ  
    (ทุกหน้า) / ส่าเนาสัญญจ้างครู (ไม่น้อยกว่า ๕ ปี)  
    (ทุกหน้า)  หรือ 
    ๗.๒ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมี 
    ประสบการณ์ในต่าแหน่งหัวหน้าหมวดหรือ 
    หัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือต่าแหน่ง 
    บริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า  
    ๒ ปี เช่น ส่าเนาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมวด หรือ 
    หัวหน้าสายหรือหัวหน้างาน หรือ ต่าแหน่งบริหาร 
    อ่ืนๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาด่า พ้ืนหลัง    
    สีพื้นปกติ ขนาด 1X1.25  นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
    ๖ เดือน จ่านวน ๒ รูป 
๙. หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) .......... 
 
กรณีขออนุญาต ฯ ครั้งท่ี ๒  กรุณาแนบเอกสาร
การพัฒนาตนเอง (โดยเลือกแนบได้มากกว่า ๑) 
    - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (หลักสูตร 
      ทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา) หรือ  
    - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (หลักสูตร 
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการบริหาร 
      การศึกษา) 
 

 
 
 



๒๓ 
 

 
 


