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แผนภูมิ 
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ไม่อนุมัต ิ

สถำนศึกษำ 
ยื่นค ำขอ 

ผ่ำนระบบ KSP School 
(ตรวจสอบผลได้ภำยใน 15 วันท ำกำร) 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเอกสารหลักฐำน 

 

(ค าขอและเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์) 

ไม่ผ่ำน 
(สถำนศึกษำแก้ไขภำยใน 30 วัน 

และตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ 
อีกครั้งภำยใน 15 วันท ำกำร  

นับจำกวันที่แก้ไข) 

เสนออนุมัต ิ

แจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ผ่ำนระบบ KSP School และ 

เว็บไซต์คุรุสภำ www.ksp.or.th 

สถำนศึกษำพิมพ์หนังสืออนุญำตชั่วครำว 
ผ่ำนระบบ KSP School 
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1. ควำมหมำย  
   หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
หมายถึง หนังสือที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา         
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษามีเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง      
ตามกฎหมายภายใต้การควบคุมของผู้อ านวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเอง    
ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป โดยหนังสืออนุญาตนี้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก       
หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด  

2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
   การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาด าเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
ที่ก าหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา” เพ่ืออนุญาตให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต
เข้าปฏิบัติการสอน ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียน       
การสอน โดยเป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุญาตและอนุญาตเป็นการชั่วคราว ครั้งละ 
2 ปี เพ่ือให้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และมาตรา 43 ที่ก าหนด 
“ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การก าหนด
วิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง" และ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้...(๘) บุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด” โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง      
แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 

 
3. ประเภทของหนังสืออนุญำต 
    3.1 ประเภทครู 

- ชาวไทย (หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
- ชาวต่างประเทศ (หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี 

                  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 

3.2 ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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4. กำรขออนุญำต 
        สถานศึกษาต้องท าหนังสือขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  เป็นการเฉพาะราย โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
5. ระยะเวลำกำรอนุญำต 

5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวไทย อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูครั้งละไมเ่กิน 2 ปี  
5.2 ผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครคูรั้งละไม่เกิน 2 ปี  
5.3 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ) อนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาครั้งละไม่เกิน 2 ปี  
กรณีได้รับหนังสืออนุญำตครบตำมก ำหนดระยะเวลำที่คุรุสภำก ำหนดแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสถานศึกษาต้องการให้ประกอบวิชาชีพต่อไป สามารถ  
ขอหนังสืออนุญาตฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเภทครู (ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ) 
สถานศึกษาต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของสถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง ไม่ทัน

ของผู้ประกอบวิชาชีพคร ูส่งแนบเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำร) 

สถานศึกษาต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของสถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง ไม่ทัน
ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่งแนบเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐาน 
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6. คุณสมบัต ิ

6.1 ประเภทครู ออกให้แก่สถานศึกษาที่ประสงค์จะรับบุคคล (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้ขออนุญาตจากคุรุสภา โดยผู้ขอประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ครูชำวไทย 
๑) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
2) คุณวุฒิ ไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

     (๑) ทางการศึกษา หรือเทียบเท่า 
     (๒) ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่สอดคล้องกับระดับชั้น หลักสูตร และประเภทวิชาที่เข้าสอน  
     (๓) ที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนพระราชด าริ/ต ารวจตระเวนชายแดน  
     (๔) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕  ในโรงเรียนโครงการพิเศษ 
     (๕) ที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร / เสี่ยงภัย 
     (๖) สาขาขาดแคลน 
     (๗) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ กรณีเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์   
     (๘) ที่มีความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์ 

3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ (ข)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ครูชำวต่ำงประเทศ 
1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
2) มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง  

     (ก) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ 
      (ข) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ 
                         ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ 
     (ค) คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 
 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

 6.2 ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ ออกให้แก่สถานศึกษาที่ประสงค์จะรับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ)               
ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน โดยผู้ขอประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นค าขอ 
 3) มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  
 4) มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน และต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด                
หัวหน้าสาย หัวหน้างาน หรือต าแหน่งอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
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7. กำรยื่นขออนุญำต วันที่อนุญำต และเงื่อนไขกำรอนุญำต 
 

ครั้งที ่
ขออนุญำต 

สถำนศึกษำ 
ยื่นขออนุญำตฯ 

วันที่คุรุสภำ
อนุญำต 

 

เงื่อนไขกำรอนุญำต 

ครั้งที่ 1 1. สถานศึกษายื่นขออนุญาต                    
ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาจ้าง
(ต าแหน่งครู หรือผู้อ านวยการ                  
หรือรองผู้อ านวยการ) 

2. กรณีไม่สามารถยื่นขออนุญาต              
ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาจ้าง         
ให้สถานศึกษายื่นขออนุญาตโดยเร็ว 
อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่
เริ่มจ้าง 
                                   

1. วันที่อนุญาต             
เป็นวันที่              
เริ่มปฏิบัติงำน
ในสัญญำจ้ำง 

2. วันที่อนุญาต             
เป็นวันที่
ส านักงาน
เลขาธิการคุรุ
สภารับค ำขอ 

- ค าขอต้องมีข้อมูลค าขอ และ
เอกสารหลักฐานถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์  

- กรณทีี่มีการแจ้งปรับแก้ไข 
ต้องด าเนินการแก้ไข             
ภายใน 30 วัน นับจาก            
วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งผล               
การตรวจสอบ 

ครั้งที่ 2 
และ                   

ครั้งที่ 3 

1. กรณีสอนในสถานศึกษาเดิม                              
ยื่นขออนุญาตฯ                        
ภายใน 90 วัน  
ก่อนหนังสืออนุญำตหมดอำย ุ
 

วันที่อนุญาต                
จะต่อเนื่องจาก             
ครั้งก่อน 

2. กรณีสอนในสถานศึกษาเดิม                                
ยื่นขออนุญาตฯ                                
หลังหนังสืออนุญำตหมดอำยุ 

วันที่อนุญาต               
เป็นวันที่ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
รับค ำขอ                 
(ไม่ต่อเนื่องจำก
ครั้งก่อน) 
 

3. กรณีสอนในสถำนศึกษำแห่งใหม่                         
ยื่นขออนุญาตฯ                         
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มจ้าง 

วันที่อนุญาต              
เป็นวันที่ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
รับค ำขอ 
 

 
หมำยเหตุ :  กรณีส่งแก้ไขเกิน 30 วัน นับจำกวันที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรตรวจสอบ วันที่อนุญำตเป็นวันที่ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำได้รับค ำขอท่ีมีกำรแก้ไขแล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- ข้อมูลค าขอถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
- เอกสารประกอบค าขอ เข่น หนังสือน าส่ง ส าเนาสัญญาจ้าง และตารางสอน ต้องยังไม่หมดอายุ

หรือด าเนินการใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
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8. สิ่งท่ีควรทรำบ 
 1. การนับจ านวนคร้ังการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
นับต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิมจนถึงสถานศึกษาปัจจุบัน  

2. เมื่อได้รับอนุญาตฯ แล้ว สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้ ได้รับอนุญาตฯ พัฒนาตนเองตามที่คณะกรรมการ                
คุรุสภาก าหนด เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  
 3. สถานศึกษาต้องแจ้งข้อมูลการลาออกจากสถานศึกษาของผู้ได้รับอนุญาตฯ เพื่อให้คุรุสภาท าการยกเลิกหนังสือ
อนุญาตฯ   
 4. ข้อมูลที่สถานศึกษายื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ            
ในระบบ KSP School ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นผู้ด าเนินการขอหนังสืออนุญาตจากคุรุสภา 
           5. สถานศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะค าขอในระบบ KSP School และพิมพ์หนังสืออนุญาตได้จากระบบภายใน 
15 วันท าการ นับจากวันที่คุรุสภาได้รับเอกสาร และตรวจสอบแล้วว่าเอกสารทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 6. ครูสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจค าขอในระบบ KSP Self-service ของตนเองได้ แต่พิมพ์หนังสืออนุญาต
ชั่วคราวไม่ได้เนื่องจากเป็นเอกสารของสถานศึกษา 
 7. สถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องยื่นแบบค าขอตามประเภท พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอ หากผู้ใดท าการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด ตัดทอนข้อความท าการแก้ไขด้วยประการใด ๆ 
ประทับตราปลอม หรือการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้น เพื่อให้เชื่อว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริง ผู้นั้นมีความผิดฐาน
ปลอมแปลงเอกสาร หากน าเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ผู้นั้นกระท าความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาต้อง
จ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 8. การส่งเอกสารประกอบค าขอในระบบ KSP School ให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และรูปถ่ายให้สแกนเป็นไฟล์                
รูปภาพ jpg  
 9. ส าเนาเอกสารที่มีหลายหน้า เช่น ส าเนาสัญญาจ้าง ส าเนาหนังสือเดินทาง ให้สถานศึกษารวมเอกสารทุกหน้าให้
อยู่ในไฟล์เดียวกัน 
 10. การสแกนไม่ควรเป็นสแกนสี ควรเป็นขาวด า เพื่อลดขนาดของไฟล์ท าให้ส่งในระบบได้ง่าย 
 11. การสแกนไม่ตั้งค่าความละเอียดสูง ควรเป็นความละเอียดปกติ เพื่อลดขนาดของไฟล์ท าให้ส่งในระบบได้ง่าย 
 12. หากไม่สามารถสแกนทุกหน้ารวมกันได้ ให้น าภาพเอกสารแต่ละ ไปวางไว้ในไฟล์ Word ทีละหน้าจนครบ 
จากนั้น save เป็น pdf  
 11. ไฟล์เอกสารในแต่ละข้อต้องไม่เกิน 2 MB หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ให้ด าเนินการบีบอัดไฟล์ในโปรแกรมออนไลน์
โดยค้นหาได้ใน google 
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9. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ   

 9.1 ครู (ชำวไทย) 

เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 
1. หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา  

(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 
๑. หนังสือฉบับจริง 
๒. หนังสือใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ออกหนังสือถึงวันที่ 
    หนังสือถึงคุรุสภา 
๓. ให้ระบุชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง หรือ                 

แนบรายชื่อมาพร้อมหนังสือน าส่ง 
๔. ผู้ลงนามในหนังสือ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการ

วิทยาลัย หรือ รองผู้อ านวยการ (ไม่ต้องแนบค ำสั่งแต่งตั้ง) 
๕. การเซ็นชื่อลงนามในหนังสือต้องลงนามเป็นหมึกบนกระดาษ  

ด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือชื่อ  
๖. ไม่มีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า 

 
2. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(กรณี ผู้ลงนำมในหนังสือน ำส่งเป็น
รักษำกำรแทน) 

1. ค าสั่งจากต้นสังกัด เช่น ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สพป. สพม. ฯลฯ 

2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน  1. ยังไม่หมดอายุ 
2. เห็นใบหน้าและเลขบัตรประจ าตัวชัดเจน 
 

4. ใบปริญญาบัตร หรือ                                    
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 
 

1. ระบุวันส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

5. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  1. ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม วันที่เข้า - วันที่ส าเร็จการศึกษา  
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 

6. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิทางการศึกษา 
ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับมอบหมาย 
(กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำจำก
ต่ำงประเทศ และไม่มีวุฒิปริญญำตรีของ
ประเทศไทย)  
 

1. ได้รับการรับรองเป็นคุณวุฒิของต่างประเทศท่ีเทียบได้เท่ากับ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับปริญญาตรีฯ 
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 
 

7. ส าเนาเอกสารค าแปลวุฒิ   
(กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
จำกต่ำงประเทศ และวุฒิกำรศึกษำไม่ใช่
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ) 

1. รับรองจากสถาบันแปล 
2. มีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นค าแปล 

ที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 
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เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 
8. สัญญาจ้างเป็น “ครู” (ฉบับปัจจุบัน)                 

(สัญญำจ้ำงต้องมีอำยุกำรจ้ำง                        
เหลืออย่ำงน้อย 30 วัน) 

 

 

 

 

 

 

1.  สัญญาจ้างต้องระบุรายละเอียดครบถ้วน 
- ระบุต าแหน่งครูให้ชัดเจน “ครู” หมายถึง บุคคลซึ่ง

ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ               
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

- ระบุวันเริ่มจ้างและวันสิ้นสุดการจ้างที่ชัดเจน 
- ระบุเงินเดือนให้ชัดเจน 

2. สัญญาจ้างต้องมีอายุการจ้างเหลืออย่างน้อย 30 วัน 
3. ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และพยาน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
4. กรณีมีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า ในสัญญาจ้างต้องให้                
     ผูว้่าจ้างลงลายมือชื่อรับรองทุกจุดที่แก้ไข 
5. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

9. ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน 
จากต้นสังกัด หรือ หนังสือส่งตัวและรับตัว 
จากต้นสังกัดไปยังโรงเรียน  
(กรณี ต้นสังกัดเป็นผู้จ้ำง เช่น สพป.  
สพม. อบจ. เทศบำล อบต. แต่สัญญำจ้ำง 
ไม่ระบชุื่อโรงเรียน) 

 

1. ต้นสังกัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง 
2. ค าสั่งระบุชื่อโรงเรียนที่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน 
3. ค าสั่งต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการจ้าง  
4. หรือ หนังสือส่งตัวและรับตัวจากต้นสังกัดถึงโรงเรียน 
5. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกฉบับ 

10. หนังสือรับรองการจ้างต่อ  
(กรณีสัญญำจ้ำงเหลือระยะเวลำกำรจ้ำง 
น้อยกว่ำ 30 วัน) 
 

(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 
 

1. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
2. ระบุวันที่ที่จ้างต่อ 
3. ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรอง 

 

11.   ส าเนาตารางสอนรายบุคคล 
        ประจ าภาคเรียนปัจจุบัน 

         (ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 

1. จ านวนชั่วโมงสอนในโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การสอน
ตามที่ กคศ. ก าหนด ส่วนสังกัดอ่ืนต้องมีชั่วโมงสอนของ                
วิชาแกนหลักไมน่้อยกว่า 7 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2. เป็นตารางสอนรายบุคคล ระบชุื่อ-สกุล ต าแหน่งของผูส้อน 
3. เป็นภาคเรียนและปีการศึกษาปจัจุบัน 
4. เป็นตารางสอนรายสัปดาห์ 
5. ระบุปีการศึกษา ระดับชั้น รายวชิา รหัสวิชา ช่วงเวลาที่ปฏิบตัิ

หน้าที่สอนในแต่ละคาบ 
6. มีผู้บริหารสถานศึกษา ลงลายมอืชื่อรับรอง พร้อมระบุ                 

ชื่อ-สกุล และต าแหน่ง 
7. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
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เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 
12. เอกสารหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ   

และประสบการณ์สอนในวิชาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอน  
(กรณีครูผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่สอนไม่สอดคล้อง
กับวุฒิกำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

 

1. หลักฐานที่แสดงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
เช่น ส าเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรมในหลักสูตร ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มสาระหรือวิชาที่สอน 

 2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

13. ส าเนาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของ
สถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง 
ไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา  
(กรณีผู้ขอประกอบวิชำชีพขออนุญำตฯ  
ครบตำมประกำศแล้ว) 

๑. หนังสือชี้แจงจากสถานศึกษา ใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับจาก 
     วันที่ออกหนังสือถึงวันที่หนังสือถึงคุรุสภา 
๒. ให้ระบุชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง หรือ                 

แนบรายชื่อมาพร้อมหนังสือน าส่ง 
๓. ผู้ลงนามในหนงัสือ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการ

วิทยาลัย หรือรองผู้อ านวยการ 
๔. กรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ ผู้ลงนามต้องได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัด โดยแนบหลักฐาน                  
การแต่งตั้งจากต้นสังกัด 

๕. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

14.  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล      
      (กรณีค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ในบัตรประชำชน 
       ไม่ตรงกับวุฒิกำรศึกษำ) 
 

 1. หลักฐานทุกฉบับ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
 2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
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 9.2 ครูชำวต่ำงประเทศ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 

1. หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา  
(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 

1. หนังสือฉบับจริง 
2. หนังสือใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ออกหนังสือถึงวันที่ 
    หนังสือถึงคุรุสภา 
3. ให้ระบุชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง หรือ              

แนบรายชื่อมาพร้อมหนังสือน าส่ง 
4. ผู้ลงนามในหนังสือ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

หรือ รองผู้อ านวยการ (ไม่ต้องแนบค ำสั่งแต่งตั้ง) 
5. การเซ็นชื่อลงนามในหนังสือต้องลงนามเป็นหมึกบนกระดาษ   

ด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือชื่อ  
6. ไม่มีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า 

 
2. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(กรณี ผู้ลงนำมในหนังสือน ำส่ง 
เป็นรักษำกำรแทน) 
 

1. ค าสั่งจากต้นสังกัด เช่น ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สพป. สพม. ฯลฯ 

2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

3. หนังสือเดินทาง  
(พำสปอร์ตและวีซ่ำ) 

 

1. หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และทุกหน้าที่มีตราประทับ โดยเฉพาะหน้าวีซ่า 
    NON-B ที่ระบุสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ 
2. ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออย่างน้อย  30 วัน นับจากวันยื่นค าขอ 
3. กรณีวีซ่าเป็นประเภท NON-O  ให้แนบส าเนาหลักฐานการเป็นบิดา 

มารดา/ บุตร/ สูติบัตร/ ใบทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลสัญชาติไทย  

 
4. วุฒิการศึกษา / ปริญญาบัตร  

       และใบรับรองผลการศึกษา (Official  
       Transcript of Records)  
 
 

    ต้องเห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกแผ่น 

5. ส าเนาเอกสารค าแปลวุฒิ   
(กรณีวุฒิกำรศึกษำไม่ใช่ภำษำอังกฤษ) 

1. รับรองจากสถาบันแปล 
2. มีลายเซ็นของผู้ แปล และมีข้อความรับรองว่ า เป็นค าแปล 

ที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 

6. สัญญาจ้างเป็น “ครู” (ฉบับปัจจุบัน)                 
(สัญญำจ้ำงต้องมีอำยุกำรจ้ำง                        
เหลืออย่ำงน้อย 30 วัน) 

 

 

 

 

 

 

1. สัญญาจ้างต้องระบุรายละเอียดครบถ้วน 
- ระบุต าแหน่งครูให้ชัดเจน “ครู” หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบ

วิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย               
ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

- ระบุวันเริ่มจ้างและวันสิ้นสุดการจ้างที่ชัดเจน 
- ระบุเงินเดือนให้ชัดเจน 

2. สัญญาจ้างต้องมีอายุการจ้างเหลืออย่างน้อย 30 วัน 
3. ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และพยาน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
4. กรณีมีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า ในสัญญาจ้างต้องให้                

ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรองทุกจุดที่แก้ไข 
5. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

 

7.   หนังสือรับรองการจ้างต่อ  
      (กรณีสัญญำจ้ำงเหลือระยะเวลำกำรจ้ำง 
      น้อยกว่ำ 30 วัน) 

 

(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 
 

1. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
2. ระบุวันที่ที่จ้างต่อ 
3. ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรอง 

 

7. ส าเนาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของ
สถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง ไม่
ทันตามก าหนดระยะเวลา (กรณีผู้ขอประกอบ
วิชาชีพขออนุญาตฯ ครบตามประกาศแล้ว) 

1. หนังสือชี้แจงจากสถานศึกษา ใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับจาก 
     วันที่ออกหนังสือถึงวันที่หนังสือถึงคุรุสภา 
2. ให้ระบุชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง หรือแนบรายชื่อมาพร้อม

หนังสือน าส่ง 
3. ผู้ลงนามในหนงัสือ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ

รองผู้อ านวยการ 
4. กรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ ผู้ลงนามต้องได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัด โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งจากต้นสังกัด 
5. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

 
8. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล      
      (กรณีค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ในหนังสือเดินทาง 
       ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา) 
 
 

1. หลักฐานทุกฉบับ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
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9.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผู้อ ำนวยกำร หรือ รองผู้อ ำนวยกำร) 

เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 
1. หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา  

    ผู้ลงนำมในหนังสือ  
- กรณีขออนุญาต 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ลงนาม คือ ผู้รับใบอนุญาต 

- กรณีขออนุญาต 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ                              
ผู้ลงนาม คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

     (ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 
 

1. หนังสือฉบับจริง 
2. หนังสือใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือถึง   

วันที่หนังสือถึงคุรุสภา 
3. ให้ระบุชื่อผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง             

หรือแนบรายชื่อพร้อมหนังสือน าส่ง 
4. ระบุต าแหน่ง ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวย 
5. การเซ็นชื่อลงนามในหนังสือต้องลงนามเป็นหมึกบนกระดาษ

ด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือประทับตราลายมือชื่อ 
6. ไม่มีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า 

2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต หรือ 
    แต่งตั้งรักษาการผู้อ านวยการ 
    (กรณี ผู้ลงนำมในหนังสือเป็นผู้แทน) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งที่ต้นสังกัดรับทราบ 
2. หรือ หนังสือแจ้งรับทราบของต้นสังกัด 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน  1. ยังไม่หมดอายุ 
2. เห็นใบหน้าและเลขบัตรประจ าตัวชัดเจน 

4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                        
    ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นแบบค าขอ 
 

๑. ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นแบบค าขอ 
๒. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

 
5.  ใบปริญญาบัตร หรือ                                      

ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1. ระบุวันส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

6.  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  1. ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม วันที่เข้า - วันที่ส าเร็จการศึกษา  
2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

 
7. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิทางการศึกษา 

ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับมอบหมาย 
(กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำจำก
ต่ำงประเทศ และไม่มีวุฒิปริญญำตรีของ
ประเทศไทย)  
 

1. ได้รับการรับรองเป็นคุณวุฒิของต่างประเทศท่ีเทียบได้เท่ากับ 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีฯ 

2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 
 

8. ส าเนาเอกสารค าแปลวุฒิ   
(กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
จำกต่ำงประเทศ และวุฒิกำรศึกษำไม่ใช่
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ) 
 

1. รับรองจากสถาบันแปล 
2. มีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นค าแปล 

ที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนทุกหน้า 
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เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 
9. สมุดประจ าตัวผู้บริหารสถานศึกษา 

(กรณี ไม่แนบสัญญำจ้ำงผู้อ ำนวยกำร 
หรือรองผู้อ ำนวยกำร) 

1. ระบุต าแหน่ง ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ 
2. ระบุวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

10. ส าเนาสัญญาจ้างเป็น “ผู้อ านวยการ” หรือ                   
“รองผู้อ านวยการ” (ฉบับปัจจุบัน)  
(สัญญำจ้ำงต้องมีอำยุกำรจ้ำง                        
เหลืออย่ำงน้อย 30 วัน) 

๑. สัญญาจ้างต้องระบุรายละเอียดครบถ้วน 
- ระบุต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ                     

ให้ชัดเจนเพียงต าแหน่งเดียว 
- ระบุวันเริ่มจ้างและวันสิ้นสุดการจ้างที่ชัดเจน 
- ระบุเงินเดือนให้ชัดเจน 

๒. ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และพยาน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
๓. กรณีมีการแก้ไข ลบ ขูด ขีด ฆ่า ในสัญญาจ้าง ต้องให้                
    ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรองทุกจุดที่แก้ไข 
๔. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

11. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง   
(กรณี ในสัญญำจ้ำงไม่ระบุต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำร หรือ รองผู้อ ำนวยกำร) 
 
(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 

1. รายละเอียดระบุให้ตรงกับสัญญาจ้าง  
2. ระบุเอกสารแนบทา้ยสัญญาจา้งตามสัญญาจ้างเลขที่..... 
3. ระบุต าแหน่ง ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ                    

เพียงต าแหน่งเดียว 
4. ระบุวันที่เร่ิมจ้างและวนัสิน้สุดการจ้าง  
5. ระบุเงินเดือน  
6. ผู้ว่าจา้งลงลายมือชื่อรับรอง 

 
12. หนังสือรับรองการจ้างต่อ  

(กรณี สัญญำจ้ำงเหลือระยะเวลำกำรจ้ำง 
น้อยกว่ำ 30 วัน) 
 

(ตัวอย่ำงในภำคผนวก) 

 

1. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
2. ระบุวันที่ที่จ้างต่อ 
3. ผู้ว่าจ้างลงลายมือชื่อรับรอง 

 

13. หนังสือแต่งตั้ง ผู้อ านวยการ หรือ  
รองผู้อ านวยการ  
(กรณี ขอหนังสืออนุญำตชั่วครำว  
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป) 
 

1. ต้นสังกัด (สช.) ประทับตรารับทราบการแต่งตั้งผู้อ านวยการ
หรือรองผู้อ านวยการของโรงเรียน 

2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

14. สมุดประจ าตัวครู หรือ ก.พ.7 หรือ 
สัญญาจ้างครู (ทุกหน้า) 
 

เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน เพ่ือนับประสบการณ์
การสอนในต าแหน่งครู 

15. ค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหมวด หรือ
หัวหน้าสาย หรือ หัวหน้างาน  
 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากร หรือค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
ประจ าปีของสถานศึกษา จ านวน 3 ปีการศึกษา                       
(แต่งตั้งครูทุกคนในโรงเรียน หรือแต่งตั้งหัวหน้าทุกฝ่าย) 

2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
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เอกสำรและหลักฐำน รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำน 

16. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
ในต าแหน่งครู 

  

1. ระยะเวลาสอดคล้องกับสัญญาจ้างครู 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาลงชื่อรับรอง 
3. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 

   
17. เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาตนเอง    

ให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา                     
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

 

  1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาทาง 
      การศึกษา (การบริหารการศึกษา) จากสถาบันที่ได้รับ 
      การรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ 
      มาตรฐานบัณฑิตจากคุรุสภา 
  2. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
 

13. ส าเนาหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของ
สถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง 
ไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 

1. กรณีผู้ขอประกอบวิชาชีพขออนุญาตฯ ครบ 2 ครั้งแล้ว 
2. หนังสือใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ออกหนังสือถึงวันที่            

หนังสือถึงคุรุสภา 
3. ให้ระบุชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพในหนังสือน าส่ง หรือ                 

แนบรายชื่อมาพร้อมหนังสือน าส่ง 
4. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามในหนังสือ คือ ผู้รับใบอนุญาต / 

ผู้อ านวยการ 
5. เห็นรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน 
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10. รูปแบบของหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับรูปแบบของหนังสืออนุญาต                 
ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีรูปถ่ายของ              
ผู้ได้รับอนุญาต และสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตได้จากระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ได้ทันทีหลังจาก
ได้รับการอนุญาต เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาในการน าเอกสารไปใช้และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ของรัฐบาล ดังนี้ 
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11. รูปแบบของหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

 ค าขอที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับรูปแบบของหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีรูปถ่าย                       
ของผู้ได้รับอนุญาต และสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตได้จากระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ได้ทันที
หลังจากได้รับการอนุญาต เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาในการน าเอกสารไปใช้และสอดคล้อง                     
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ดังนี้ 
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11. ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสืออนุญำตชั่วครำว 
 
 การขอแก้ไขข้อมูลในหนังสืออนุญาตชั่วคราวหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว เช่น พิมพ์ชื่อโรงเรียน หรือชื่อครูผิด 
หรือ ชื่อภาษาอังกฤษผิด สถานศึกษาต้องแจ้งให้คุรุสภาแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เพ่ือที่จะสามารถพิมพ์
หนังสืออนุญาตชั่วคราวฉบับที่ถูกต้องได้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 15 วันท าการ โดยสถานศึกษาตรวจสอบสถานะผ่านระบบ  KSP School                 
หากเจ้าหน้าที่คุรุสภาแก้ไขแล้ว สามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตผ่านระบบ KSP School ได้ทันท ี
  
      (1)  สถำนศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูชำวไทย 

  -   กรอกรายละเอียดในบันทึกถ้อยค า (ดาวน์โหลดที่ www.ksp.or.th เมนู ดาวน์โหลด                                         
หัวข้อ แบบฟอร์มต่างๆ หัวข้อ การขอหนังสืออนุญาตฯ) 

-   แนบเอกสารตามที่ระบุในบันทึกถ้อยค า 
-   สแกนบันทึกถ้อยค าและเอกสาร ส่งมาที่อีเมล์ ksp_license2@hotmail.com 

 
 

(2)  สถำนศึกษำของครูชำวต่ำงประเทศ 
-  กรอกรายละเอียดในบันทึกถ้อยค า (ดาวน์โหลดที่ www.ksp.or.th เมน ูดาวน์โหลด                                            
   หัวข้อ แบบฟอร์มต่างๆ หัวข้อ การขอหนังสืออนุญาตฯ) 

          -  แนบบันทึกถ้อยค าและเอกสารในแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ หัวข้อ “ส าหรับเจ้าหน้าที่” 
-  สแกนบันทึกถ้อยค าและเอกสาร ส่งมาที่อีเมล์ jukchai888@gmail.com 

 
12.  หนังสืออนุญำตชั่วครำวสูญหำย (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 
     สถานศึกษาสามารถ พิม พ์ฉบับ ใหม่ ได้ จากระบบ KSP School เนื่ องจากได้ยื่ นค าขอและ                             
ผ่านการตรวจสอบในระบบ KSP School แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ksp_license2@hotmail.com
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 



ตราครุฑ 
 

ตราโรงเรียน 
 

                                        ตัวอย่างหนังสือน า 
 ประเภทคร ู

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

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

เรื่อง  ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 

            ด้วย..............(ชื่อสถานศึกษา).................มีความประสงค์จะขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู                          
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาแห่งนี้  จ านวน............ราย คือ                              
นาย/นาง/นางสาว  ................................................................................................................................................
เนื่องจากสถานศึกษา (ระบุเหตุผลความจ าเป็นของสถานศึกษา).................................................................................... 

ในการนี้ จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

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

           ผู้อ านวยการโรงเรียน/วิทยาลัย 
 

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

หมายเหตุ : 
1. ผู้ลงนามในหนังสือน าฉบับนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมือชื่อ   
2. ผู้ลงนามในฐานะรักษาการแทน เช่น ครูช านาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องแนบส าเนา

ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนจากต้นสังกัด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น/หน้า 
3. “หนังสือน า” ห้ามมีรอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความ 
4. “หนังสือน า” ต้องออกเลขท่ีและวันที่ปัจจุบัน หมายถึง ต้องน าส่งให้คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน ภายใน 30 วัน                 

นับจากวันที่ออกหนังสือ 
5. กรณีสถานศึกษาขออนุญาตมามากกว่า 1 ราย ให้แนบรายชื่อมาพร้อมกับหนังสือน า 
 



ตราครุฑ 
 

ตราโรงเรียน 
 

                                        ตัวอย่างหนังสือน า 
 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

เรื่อง  ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

เรียน  เลขาธิการคุรุสภา 
 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

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

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้รับใบอนุญาต 
 

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

หมายเหตุ : 
1. ผู้ลงนามในหนงัสือน าฉบับนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา                                              

-  ผู้ลงนามในหนงัสือน าส่งของต าแหน่งผู้อ านวยการ คือ ผู้รับใบอนุญาต 
-  ผู้ลงนามในหนงัสือน าส่งของต าแหน่งรองผู้อ านวยการ คือ ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

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

นับจากวันที่ออกหนังสือ 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดในตำรำงสอน 
1. รำยละเอียดวิชำท่ีสอนในตำรำงสอน ต้องพิมพ์ชื่อวิชำท่ีได้รับมอบหมำยให้สอนในสถำนศึกษำให้เรียบร้อย ไม่เขียนด้วยลำยมือ  
2. หำกในตำรำงสอนระบุเป็นรหัสวิชำ ต้องพิมพ์ชื่อวิชำให้ชัดเจนด้ำนล่ำงตำรำงสอน 
3. ผู้ท่ีลงลำยมือชื่อรับรองด้ำนล่ำงตำรำงสอนต้องลงนำมจริง ห้ำมใช้กำรสแกนหรือปั้มตรำลำยมือชื่อ  
4. ในตำรำงสอนรำยบุคคล ให้ระบุเฉพำะชื่อวิชำที่สอน ไม่น ำชื่อวิชำของครูท่ำนอื่นมำระบุในตำรำงสอน 

ตัวอย่าง ตารางสอนรายบุคคล 
ชื่อสถานศึกษา ........................................ 
ปีการศึกษา ............................................ 

ชื่อครูผู้สอน (ระบุชือ่ – สกุล)......................................... 

 วัน    
         เวลา  

ระบุช่วงเวลา 
เช่น  

8.30 - 9.30 

  ระบุช่วงเวลา 
เช่น  

12.00 - 13.00 

   

จันทร์ 
ระบุชื่อวิชาท่ีสอน 

เช่น  
ภาษาไทย ป.2 

   

 
 

 
พักกลางวัน 

   

อังคาร 
      

พุธ 
      

พฤหัสบด ี       

ศุกร ์       

          

           ……………………………….………. ลำยมือชื่อ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร (ถ้ำมี)              ………………………………...………. ลำยมือชื่อ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
        (............................................)  ระบุ ชื่อ - สกุล                (............................................)  ระบุ ชื่อ – สกุล 
       ...............................................  ต ำแหน่ง                ...............................................  ต ำแหน่ง  
 

 

 

 

 



หนังสือรับรองการจ้าง 
เขียนที่ .................................................................. 

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

1. ข้อมูลของผู้จ้าง 

ชื่อผู้จ้าง (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง................................................ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา.................................................................................................................. .......................................... 

ตั้งอยู่เลขที่ .................. หมู่ .............. ต าบล/แขวง ............................................อ าเภอ/เขต ............................................... 

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ......................................... .. 

2. ข้อมูลการจ้าง 

 ผู้จ้างประสงค์จะจ้าง (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................... 

ซึ่งมวีุฒิการศึกษาในระดับ (ตรี/โท/เอก) หลักสูตร .................................................... สาขา/วิชาเอก ................................... 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง .......................................................................  สอนระดับช่วงชั้น ...........................................  

โดยประสงค์จะจ้างต่อจากสัญญาจ้างฉบับปัจจุบันที่ใกล้จะหมดอายุซึ่งสัญญาจ้างฉบับใหม่จะเริ่มจ้างตั้งแต่           
วันที่ .....................................................................................  ถึงวันที ่..................................................................................  

รวมระยะเวลาการจ้าง ............................ปี ....................... เดือน ค่าจ้างเดือนละ ........................................................บาท  

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

                                             (.................................................................) (ระบชุื่อ-สกุล) 

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

หมายเหตุ :  

1. หนังสือรับรองการจ้างนี้เป็นการรับรองการจ้างต่อจากสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพัน
ในการท าสัญญาจ้างบุคคล หรือได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทน เช่น  
1.1 ผู้จ้าง คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา                    

ที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนเป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองการจ้าง 
1.2 ผู้จ้าง คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบอ านาจให้             

ท าการแทนเป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองการจ้าง 
1.3 ผู้จ้าง คือ ผู้รับใบอนุญาต (สังกัด สช.) ต้องให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนเป็นผู้ลงนาม

หนังสือรับรองการจ้าง พร้อมแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทน และรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น/หน้า 
2. ผู้จ้าง ต้องลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมือชื่อ และต้องประทับตราหรือพิมพ์ ชื่อ–สกลุ                                      
   และต าแหน่งของตนเองให้ชัดเจน 
3. ผู้จ้างที่ลงนามรับรอง ในฐานะรักษาการแทน เช่น ครูช านาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน                          
   ต้องแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนจากต้นสังกัด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น/หน้า 
4. “หนังสือรับรองการจ้าง” ห้ามมีรอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความ 
5. “หนังสือรับรองการจ้าง” ต้องใช้ฉบับจริงส่งให้คุรุสภาเท่านั้น 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ .................................... 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................... ............ 

ต าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน.........................................................................................  
 

ได้ท าสัญญาจ้างกับ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 

จ้างเป็น ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ โรงเรียน.................................................................................................... 

ตกลงจ้างตั้งแต่วันที่ถึงวันที่................................................................................................................ ........................  

เงินเดือน เดือนละ .......................... บาท 

 

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

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

                        ผู้รับใบอนุญาต / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 

 

 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วนสอดคล้องกับสัญญาจ้าง 
2. ระบุต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว (วงกลม หรือ ขีดเส้นใต้เพียงต าแหน่งเดียว) 
3. ระยะเวลาการจ้าง ให้ระบุให้ตรงกับสัญญาจ้าง (ระบุเป็นวันที่ หรือ “เป็นต้นไป” กรณทีี่ไม่ระบุวันสิ้นสุด

การจ้าง) 
4. แนบท้ายสัญญาจ้างเฉพาะสัญญาจ้างต าแหน่ง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวย 



บันทึกถ้อยค ำขอแก้ไขข้อมูล 
กำรขอหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  

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

              วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. ..................... 
เรียน เลขาธิการคุรุสภา 

 ด้วยสถานศึกษา............................................................................................................................................... 

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

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

รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท ์(ของสถานศึกษา)....................................................................................  

 มีความประสงค์ขอแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภาไว้เป็นหลักฐานว่าหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ประเภท       ครู       ผู้บริหารสถานศึกษา ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... .......................... 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขประจ ำตัว 13 หลักชำวต่ำงประเทศ 
 

เลขที่หนังสือเดินทำง (เฉพำะชำวต่ำงประเทศ) ...............................................................................................................                                                                   

 ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสืออนุญำตชั่วครำว เนื่องจำก ..................................................................................... 
............................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... ................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 

 ข้าพเจ้าทราบว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 173 
มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการและได้แนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้      

1. กรณีชาวไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ีเห็นใบหน้าและเลขบัตรประจ าตัวชัดเจน) 
2. กรณีชาวต่างประเทศ ให้แนบส ำเนำหนังสือเดินทำง (หน้าแรกทีม่ีรูปถ่ายและเลขที่หนังสือเดินทางชัดเจน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                  ลงชื่อ.....................................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

                                                       ต าแหน่ง ..................................................................  
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1. สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูชาวไทย 

1.1 กรอกรำยละเอียดในบันทึกถ้อยค ำ (ดำวน์โหลดที่ www.ksp.or.th เมนู ดำวน์โหลด หัวข้อ แบบฟอร์มต่ำงๆ 
หัวข้อ กำรขอหนังสืออนุญำตฯ) 

1.2 แนบเอกสำรตำมท่ีระบุในบันทึกถ้อยค ำ 
1.3 สแกนบันทึกถ้อยค ำและเอกสำร ส่งมำที่อีเมล์ ksp_license2@hotmail.com 
 

 
2. สถานศึกษาของครูชาวต่างประเทศ 

2.1 กรอกรำยละเอียดในบันทึกถ้อยค ำ (ดำวน์โหลดที่ www.ksp.or.th เมนู ดำวน์โหลด หัวข้อ แบบฟอร์มต่ำงๆ 
หัวข้อ กำรขอหนังสืออนุญำตฯ) 

2.2 แนบเอกสำรตำมท่ีระบุในบันทึกถ้อยค ำ 
2.3 สแกนบันทึกถ้อยค ำและเอกสำร ส่งมำที่อีเมล์ chakchai@ksp.or.th 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   

ระยะเวลำด ำเนินกำร 15 วันท ำกำร โดยสถำนศึกษำตรวจสอบสถำนะผ่ำนระบบ KSP School                   
หำกเจ้ำหน้ำที่คุรุสภำแก้ไขแล้ว สำมำรถพิมพ์หนังสืออนุญำตผ่ำนระบบ KSP School ได้ทันที 

mailto:ksp_license2@hotmail.com
mailto:chakchai@ksp.or.th

