คํานํา
ดว ยขอบั งคั บ คุ รุส ภา ว าด ว ยใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ พ.ศ.๒๕๔๗ กํ าหนดใหใบอนุ ญาต
มีอายุใชได เปนเวลาหาป นับแตวันออกใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคขอตอ อายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยใหยื่นแบบคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานตอเลขาธิการคุรุสภากอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไ มนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในป พ.ศ.๒๕๕๗
จะมี ผู รั บ ใบอนุญาตประกอบวิช าชี พทางการศึ กษา ที่ มีใบอนุ ญาตหมดอายุ จํ านวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
กว า ราย ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มและรองรั บ การดํ า เนิ น การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาจึ ง ได พัฒ นาระบบการต อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ โดยใช โ ปรแกรม
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ในการยื่นแบบคําขอผานสถานศึกษา/หนวยงาน
ทางการศึกษาทางอินเทอรเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
หนังสือคูมือปฏิบัติงาน “การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ฉบับนี้จัดทํา
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความ
เขาใจในหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเงื่อนไขที่คุรุสภากําหนด และสามารถ
ใชโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ดังกลาวแลวไดอยางถูกตอง รวมทั้งทราบ
การปฏิบัติในการยื่นแบบคําขอการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานชองทางอื่น ๆ ดวย
สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา หวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนแก บุคลากรผูปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและ ผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ธันวาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ชองทางการยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา
- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาต ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสา
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- ผูประกอบวิชาชีพครู
- ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
- ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
การตออายุใบอนุญาตของผูที่ยังมิไดประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูที่ยังมิไดประกอบวิชาชีพ
ตัวอยางเอกสารแบบคําขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๔ ประเภท
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
- ทางไปรษณียผานระบบ Pay at Post
- ทางธนาคารกรุงไทย
ภาคผนวก
สถานที่ติดตองานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ก
ข
๑
๒
๑๑
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖
๓๐
๓๔
๓๘
๔๒
๔๓
๔๔

ที่ปรึกษา
ดร.อํานาจ สุนทรธรรม
นายสุรินทร อินทรักษา
นายกก ดอนสําราญ
นายสุรศักด จินตรัตน
นางเกศธิดา เขียวสอาด

เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรวบรวม วิเคราะห และจัดทําคูมือ
ปยพร ศรีนาง
นางราณี จีนสุทธิ์
นายภควัต ศรียารัตน

ผูอํานวยการกลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รก.)
นักวิชาการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
www.ksp.or.th

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

๑

ชองทางการยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก สามารถยื่นได ๔ ชองทาง โดยเลือกชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑. การยื่นผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่ตนสังกัด
๒. การยื่นผานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การยื่น ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. การยื่นผานทางไปรษณีย
๑. การยื่นขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่ตนสังกัด
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดพัฒนาระบบการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช
โปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) เพื่อความรวดเร็วสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติงานอยูประจําในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา จึงขอใหผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา ใหยื่นแบบคําขอผาน
สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่ตนสังกัดอยู
การยื่นขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่
ตนสังกัด
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
๒. ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาทีส่ ํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง

๒

การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาดวยโปรแกรม KSP Renew
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
ดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม
KSP Renew
ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ
แบบแสดงคุณสมบัติ การชําระ
คาธรรมเนียม
และเขาระบบโปรแกรม KSP Renew
เพื่อบันทึกขอมูล

ไมถูกตอง

ขั้นตอนที่ ๓
ตรวจทานรายชื่อในระบบ
โปรแกรมใหถูกตองตามแบบ
คําขอ
ถูกตอง
ขันตอนที่ ๔
เตรียมแฟมขอมูล/สงแฟมขอมูล
โดยการ Upload ผานระบบ Internet

ตรวจสอบสถานะขอมูลที่
Upload ผานหนาเว็บไซต

เมื่อสงแฟมขอมูลในระบบแลว
จะปรากฏเลขที่ Up Load
เพื่อ

ขั้นตอนที่ ๕
พิมพรายงาน
ขั้นตอนที่ ๖
สํารองขอมูลที่บันทึกไว

หนังสือนําสง
บัญชีรายชื่อ
แบบสรุปขอมูลตออายุ
เอกสารหนาเลขที่ Upload
ที่ปรากฏ

นําสงเอกสารทั้ง ๔ ฉบับ
ใหเจาหนาที่คุรสุ ภาเขตพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๗
ลางขอมูลในระบบโปรแกรม
เพื่อบันทึกขอมูลใหม (ถามี)
หมายเหตุ ๑. ทานสามารถตรวจสอบสถานะการตออายุใบอนุญาตฯทีเ่ ว็บไซตคุรสุ ภาไดหลังจากทําการ
Upload สงแฟมขอมูลแลว ๑ วัน
๒. เอกสารแบบคําขอทั้งหมด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบ กรณีจําเปนตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อการยืนยัน

๓

การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยยื่นผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาดวยโปรแกรม KSP Renew
๑. ขั้นตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
ดาวนโหลดโปรแกรม และคูมือการใชงานสําหรับติดตั้งโปรแกรม KSP Renew บนเครื่องคอมพิวเตอร
การดําเนินการ
ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษาดาวนโหลดโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP Renew และคู มือการใช งานสํ าหรับ ติ ด ตั้ งโปรแกรม จากเว็ บไซต คุรุ ส ภา http://upload.ksp.or.th
และดําเนินการติดตั้งตามขั้นตอนในคูมือการปฏิบัติงานของโปรแกรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอของแตละบุคคล/การชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ/บันทึก
ขอมูล
การดําเนินการ
ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองและความครบถ วนของเอกสารของ
แตละบุคคล พรอมหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท ผานทางไปรษณีย (PAY AT POST) หรือ
ทางธนาคารกรุงไทย ใหเรียบรอย จากนั้นทําการบันทึกขอมูลของแตละบุคคลในโปรแกรม KSP Renew
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๓
ตรวจทานรายชื่อในระบบใหถูกตองตามแบบคําขอ
การดําเนินการ
ผูไดรั บมอบหมายหนาที่ จากสถานศึกษาพิมพรายงานจากระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อแตละบุคคล
ที่บันทึกขอมูลในโปรแกรมใหครบถวนถูกตอง และมีจํานวนยอดรวมตรงกับแบบคําขอทั้งหมด
ในกรณีที่เอกสารของแตละบุคคลไมส มบูรณ ใหผู ไดรับ มอบหมายหนาที่ จากสถานศึกษา ตรวจสอบ
เอกสารของแต ล ะบุ ค คลอี ก ครั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ให เ อกสารสมบู ร ณ ก อ นที่ จ ะบั น ทึ ก ข อ มู ล ใน ขั้ น ตอนที่ ๒
อีกครั้งหนึ่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๔
เตรียมแฟมขอมูลและสงแฟมขอมูล
การดําเนินการ
หลังจากตรวจทานรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯเสร็จสิ้น ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษา กด
เลือกหัวขอ เตรียมแฟมขอมูล ในโปรแกรม KSP Renew เพื่อรวมรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯทั้งหมดเปน
ไฟล ขอมู ล จากนั้ น เมื่อบั น ทึ กเตรี ย มแฟ มขอมู ล เสร็ จ ให กดเลื อกหั ว ข อ ส งแฟ มข อมู ล จะปรากฏเลขที่ ร หั ส
upload เพื่อเตรียมนําสงใหเจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
การส งแฟ มข อมู ล นั้ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ใ ช ดํ า เนิ น การจะต องเชื่ อ มต อ กั บ เครื อข าย INTERNET
เรียบรอยแลวจึงจะสงขอมูลได
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔

ขั้นตอนที่ ๕
พิมพรายงาน
การดําเนินการ
ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษาทําการพิมพหนังสือนําสง แบบสรุปขอมูลผูขอตออายุ บัญชี
รายชื่อ และหนาเอกสารที่ปรากฏเลขที่ Upload จากโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ KSP
Renew หลังจากสงแฟมขอมูลในโปรแกรมเรียบรอย ใหจบการใชงานโปรแกรมดวยการออกจากระบบ
รายงานเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ขางตน ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษาเสนอใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาลงนามรับรองในหนังสือนําสง และนําสงเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ใหกับพนักงานเจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาในคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ณ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด อยู เ พื่ อ ทํ า การ
ตรวจสอบขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป
แบบคํ าขอต ออายุ ใบอนุ ญาตฯที่ บั น ทึ กข อมู ล แล ว ให เ ก็ บ รวบรวมไว ณ สถานศึ กษา เพื่ อรอการ
ตรวจสอบ กรณีจําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเปนการยืนยันขอมูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๖
สํารองขอมูล
การดําเนินการ
ผู ไ ด รั บ มอบหมายหน า ที่ จ ากสถานศึ ก ษาควรทํ า การกดเลื อ กหั ว ข อ สํ า รองข อ มู ล ในโปรแกรม
KSP Renew หลังจากที่ผานขั้นตอนการเตรียมแฟมขอมูลแลว เพื่อเก็บเปนขอมูลสํารองไวในกรณีที่ขอมูลเกิด
ความผิดพลาด/ตองการแกไขขอมูล แลวสงขอมูล Upload ใหม (ถามี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๗
ลางขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลใหม (ถามี)
การดําเนินการ
การดํ าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ ต องทํ าในกรณี ที่ บุ คลากรในสถานศึ ก ษาประสงค ที่จ ะยื่ น คํ าขอต อ อายุ
ใบอนุ ญาตฯผ านสถานศึ กษาเพิ่ มเติมหลังจาก Upload ไปแลว ผู ไดรั บมอบหมายหน าที่ จากสถานศึกษา
จํ าเป น ต องทํ าการล างข อมู ล ของผู ขอต ออายุ ใบอนุ ญาตฯเดิ มที่ ถูกจั ด ส งข อมู ล ด ว ยการ Upload ไปแล ว
จากโปรแกรมในระบบ ทั้งนี้เพื่อปองกันการสงขอมูลซ้ําซอนกับขอมูลเดิม และหากมีการยื่นแบบคําขอของราย
ใหม ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอนขางตนใหมทุกครั้งไป

๕

๒. ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
รับเอกสารหนังสือนําสง บัญชีรายชื่อ
แบบสรุปขอมูลตออายุจากสถานศึกษา/
หนวยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒
เปดแฟมขอมูลในระบบ TEPIS
รายสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ ๓
ตรวจสอบขอมูลในระบบ
ใหตรงกับรายงานที่สถานศึกษานําสง

ไมถูกตอง
ผาน

แจงสถานศึกษาเพื่อดําเนินการแกไข

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๔
ยืนยันแฟมขอมูลในระบบ

ขั้นตอนที่ ๕
ตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูล
รายบุคคลในระบบ

ไมถูกตอง
ผาน

- เจาหนาที่บันทึกเหตุผลของผูทไี่ มผานในระบบ
- แจงสถานศึกษาใหแกไขและดําเนินการมาใหม
เฉพาะรายที่ไมผาน

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๖
ขอมูลที่ผานการยืนยันจะสงผานระบบ
ไปยังคุรสุ ภาสวนกลาง

ขอมูลที่สงผานระบบใหครุ ุสภาสวนกลาง
กอนวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
นําเสนออนุมัติในตนเดือนถัดไป

๖

๒. ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
รับ เอกสารหนังสือนําส ง แบบสรุ ปข อมู ลผู ขอต ออายุ บั ญชีร ายชื่อ และหนาเอกสารที่ ป รากฏเลขที่
Upload ทั้ง ๔ ฉบับ จากสถานศึกษา
การดําเนินการ
พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตองตรวจรับเอกสารจาก
ผู ไ ด รั บ มอบหมายหน า ที่ จ ากสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก หนั ง สื อ นํ า ส ง
แบบสรุปขอมูลผูขอตออายุ บัญชีรายชื่อ และหนาเอกสารที่ปรากฏเลขที่ Upload ทั้ง ๔ ฉบับ ที่พิมพออกจาก
โปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ KSP Renew และตองใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใน
เอกสารดังกลาว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๒
เปดแฟมขอมูลในระบบจากสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา
การดําเนินการ
พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไดตรวจรับเอกสารจาก
ผูไดรับมอบหมายหนาที่จากสถานศึกษา จะตองทําการเปดแฟมขอมูลที่ถูก Upload เขามาในระบบการตออายุ
ใบอนุญาตฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๓
ตรวจสอบขอมูลในระบบใหตรงกับรายงานที่สถานศึกษานําสง
การดําเนินการ
พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จะตองทําการตรวจสอบ
แฟมขอมูลในระบบที่โรงเรียนไดดําเนินการ Upload เขามา ใหถูกตองตรงกันกับเอกสารที่นําสงจากสถานศึกษา
หรือ หนวยงานทางการศึกษา
ในกรณีที่ขอมูลไมถูกตอง หรือ ไมพบขอมูลในระบบ พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตองรีบแจงสถานศึกษาใหรับทราบเพื่อดําเนินการแกไขแลวสงขอมูลใหมอีกครั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๔
ยืนยันแฟมขอมูล
การดําเนินการ
หลังจากพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบขอมูลใน
ระบบตรงกับรายงานที่สถานศึกษา หรือ หนวยงานทางการศึกษา นําสงแลว ใหเลือกยืนยันแฟมขอมูลเพื่อเปด
แฟมขอมูลไปสูสถานการณตรวจสอบขอมูลเปนรายบุคคลตอไป

๗

ขั้นตอนที่ ๕
ตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูลรายบุคคลในระบบ
การดําเนินการ
เมื่อพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ทําการยืนยันแฟมขอมูล
แลว จะตองทําการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูลของผูขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ในแฟมขอมูล
Upload เปนรายบุคคลจนครบทุกคนในแฟมนั้น
ในกรณีที่ขอมูลไมถูกตอง ในระบบพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา ตองดําเนินการ ดังนี้
๑. บันทึกขอมูลไมผานในระบบพรอมระบุเหตุผลแจงในกรณีที่ตรวจสอบแลวคุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตฯ วาไมผาน
๒. แจงสถานศึกษาใหแกไขและดําเนินการสงขอมูลใหมในกรณีที่ถูกระบุเหตุผลไมผาน โดยดําเนินการ
เฉพาะรายบุคคลที่ไมผาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๖
ยืนยันขอมูลเพื่อใหขอมูลผานระบบไปยังคุรุสภาสวนกลาง
การดําเนินการ
เมื่อพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติและยืนยันขอมูลของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯเสร็จสิ้นแลว ขอมูลที่ผานการยืนยันจะถูกสงผาน
ระบบไปยังคุรุสภาสวนกลางเพื่อตรวจสอบและนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติตอไป
การตรวจสอบและยื นยั นข อมู ล ตางๆในการตรวจสอบขอมูล Upload พนักงานจาหน าที่ สํ านั กงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ควรสงขอมูลผานระบบโปรแกรมใหคุรุสภาสวนกลางกอนวันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อเตรียมขอมูลในการนําเสนออนุมัติในตนเดือนถัดไป

๘

๓. ขัน้ ตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง
ขั้นตอนที่ ๑
รับขอมูลในระบบ TEPIS
จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูขอตออายุฯจากขอมูล
ในระบบและยืนยันขอมูลรายบุคคล

ไมถูกตอง
ผาน

ติดตอคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ทางระบบสารสนเทศ
(ตัวอักษรจะเปนสีแดง)

ไมอนุมัติ

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุมัติ และแจงผูขอตออายุฯทราบ
เพื่อการอุทธรณคําสั่งภายในกําหนด

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๓
พิมพบัญชีรายชื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาให
ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๔
เสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาเพื่อทราบ

ขั้นตอนที่ ๕
จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุ ภา

ขั้นตอนที่ ๖
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุ ภา
ไปใหเจาหนาที่ครุ ุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาสงใหสถานศึกษาเพื่อสงให
ผูขอตออายุตอไป

ประกาศรายชื่อผูไดรับอนุมัติ
ใบอนุญาตบนเว็บไซต

๙

๓. ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลชาธิการคุรุสภาสวนกลาง
ขั้นตอนที่ ๑
รับขอมูลในระบบจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
การดําเนินการ
บันทึกรับขอมูลแฟม Upload ที่ทําการยืนยันขอมูลแลว จากการสงผานเขามาในระบบของคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบคุณสมบัติจากขอมูลในระบบและยืนยันขอมูลรายบุคคล
การดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลในแฟม Upload และขอมูลรายบุคคลจากการตรวจสอบของพนักงานจาหนาที่
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให
ความเห็นชอบในการตออายุใบอนุญาตฯ
ในกรณีที่ขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตฯขาดคุณสมบัติ เมื่อคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบแลวจะบันทึกแจง
ขอมูล ไมผาน ในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลเปนรายบุคคล โดยขอความที่ปรากฏจะเปนตัวอักษรสีแดง
เพื่อจําแนกขอมูลที่ใหแกไข ซึ่งพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจะตอง
กลับไปดูขอมูลในระบบและแกไขใหถูกตองและสงกลับไปใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๓
พิมพบัญชีรายชื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการ
จั ด พิ ม พ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ข อต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯที่ คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส ง ผ า นระบบให คุ รุ ส ภา
สวนกลางตรวจสอบกอนวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อนํารายชื่อทั้งหมดเขาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติตอไป
ในกรณี ที่คณะอนุ กรรมการกลั่น กรองฯพิจ ารณาข อมูล ของผู ขอตออายุ ใบอนุ ญาตฯแล ว ปรากฏว า
ไมถูกตอง/ผูขอตออายุใบอนุญาตฯขาดคุณสมบัติ คุรุสภาสวนกลางจะดําเนินการ โดย การบันทึกแจงขอมูล วา
ไมผาน ในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลที่ไมผานเปนรายบุคคล โดยขอความที่ปรากฏจะเปนตัวอักษร
สีแดง เพื่อจําแนกขอมูลที่ใหแกไข
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๐

ขั้นตอนที่ ๔
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบ
การดําเนินการ
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลว คุรุสภา
สวนกลางจะนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อรับทราบผลการอนุมัติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๕
จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา
การดําเนินการ
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯแลว จะดําเนินการ
จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาเพื่อจัดสงไปใหพนักงานจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตอไป
ผูขอตออายุใบอนุญาตฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดจาก
เว็บไซตคุรุสภา http://www.ksp.or.th เมนูตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๖
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาไปยังเจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อสงใหสถานศึกษาตอไป
การดําเนินการ
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาไปยัง พนักงานจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการคุรุส ภาในคุ รุสภาเขตพื้ นที่การศึ กษา เพื่อดําเนินการสงต อไปยังสถานศึกษาที่ได ยื่นข อมู ลตออายุ
ใบอนุญาตฯใหกับผูขอตออายุใบอนุญาตฯ ตอไป

๑๑

การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณียื่นผานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
รับเอกสารแบบคําขอ
จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ
แบบแสดงคุณสมบัติ และตรวจสอบการชําระ
คาธรรมเนียม

ไมถูกตอง

ติดตอผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อใหจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการ
ใหถูกตอง

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๓
บันทึกขอมูลในระบบ TPEIS

ขั้นตอนที่ ๔
ขอมูลที่ผานระบบการยืนยันในความถูกตอง
สงคุรุสภาสวนกลาง

ไมถูกตอง

เมื่อคุรสุ ภาสวนกลางตรวจสอบแลวไม
ถูกตองจะแจงใหเจาหนาที่ครุ ุสภาเขตพื้นที่
ทราบและแกไขขอมูลในระบบ
โดยขอความในระบบจะขึ้นเปนสีแดงเมื่อ
ทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
สงขอมูลกลับไปใหครุ ุสภาสวนกลางอีกครั้ง

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๕
พิมพบัญชีรายชื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความ
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติ

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุญาตและแจงผูขอตออายุฯ
เพื่อการอุทธรณภายในกําหนดคําสั่ง

อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๖
เสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาเพื่อทราบ
หมายเหตุ เอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบจัดเก็บไวที่ครุ สุ ภาเขตพื้นที่ เพื่อการตรวจสอบกรณีจําเปนตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อการยืนยัน

๑๒

การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณียื่นผานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑
รับแบบคําขอ และเอกสารหลักฐานประกอบจากผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การดําเนินการ
พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจรับเอกสารของบุคคลที่
ประสงคจะยื่นเอกสารตออายุใบอนุญาตฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ แบบแสดงคุณสมบัติ และตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียม
การดําเนินการ
พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของเอกสารการตออายุใบอนุญาตฯ ไดแก
๑. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.๐๒
๒. แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จําแนกตามประเภท คือ ครู (คส.๐๒.๑๐) , ผูบริหารสถานศึกษา (คส.๐๒.๒๐) , ผูบริหารการศึกษา
(คส.๐๒.๓๐) และศึกษานิเทศก (คส.๐๒.๔๐)
ในกรณีที่ขอมูลไมถูกตอง/เอกสารไมสมบูรณ พนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา ตองทําการติดตอผูยื่นเอกสารการตออายุใบอนุญาตฯใหจัดเตรียมเอกสารใหม /เพิ่มเติมให
ถูกตองกอนที่จะรับเอกสารเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๓
บันทึกขอมูลในระบบ TEPIS
การดําเนินการ
เมื่ อพนักงานจ าหนาที่สํ านักงานเลขาธิ การคุ รุส ภาในคุ รุส ภาเขตพื้ นที่ การศึกษา ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง ครบถวน จึงทําการบันทึกขอมูลในระบบการตออายุ Online ใหถูกตองตรงตามการกรอกขอมูลในแบบ
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูติดตอยื่นเอกสาร ไดแก แบบคําขอต ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ คส.๐๒ และ แบบแสดงคุ ณสมบัติ ของผูขอตออายุใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ จําแนกตามประเภท
คือ ครู (คส.๐๒.๑๐) , ผูบริหารสถานศึกษา (คส.๐๒.๒๐) , ผูบริหารการศึกษา (คส.๐๒.๓๐) และศึกษานิเทศก
(คส.๐๒.๔๐) โดยหลังจากที่ทําการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ขอมูลของผู ขอตออายุใบอนุญาตฯจะถูก
สงผานระบบไปยังคุรุสภาสวนกลางเพื่อรอการตรวจสอบขอมูลตอไป

๑๓

สําหรับเอกสารแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น ใหจัดเก็บเอกสารไวที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพรอมใหคุรุสภาสวนกลาง
ตรวจสอบกรณีที่จําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเปนการยืนยันขอมูล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๔
คุรุสภาสวนกลางตรวจสอบขอมูล
การดําเนินการ
เมื่อคุรุสภาสวนกลางไดรับขอมูลการตออายุใบอนุญาตฯ จากพนักงานจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการ คุรุ
สภาในคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะดํ า เนิ น การตรวจสอบข อ มู ล และแจ ง ผลการตรวจสอบในระบบการ
ตรวจสอบสถานะขอมูลขอตออายุ Online
ในกรณีที่ไมผานการตรวจสอบ คุรุสภาสวนกลางจะทําการบันทึกแจงขอมูล ไมผาน ในระบบสารสนเทศ
พรอมระบุเหตุผลเปนรายบุคคล โดยขอความที่ปรากฏจะเปนตัวอักษรสีแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจะตอง
ทําการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบขอมูลผูที่ไมผานการตรวจสอบในระบบ
๒. ทําการแกไขและบันทึกขอมูลเพื่อสงขอมูลใหคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
๓. กรณีที่ขอมูลการแกไขจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแลวยังไมถูกตอง จะตองดําเนินการตรวจสอบ
ในขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ อีกจนกวาจะเสร็จสิ้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ ๕
นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองใหความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการ
คุรุสภาสวนกลางจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯที่คุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาสงผานระบบ
กอนวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อนํารายชื่อทั้ งหมดเขาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองฯพิ จารณาใหความ
เห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนตอไป
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาขอมูลของผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลววา ไมถูกตอง/
ผูขอตออายุใบอนุญาตฯ ขาดคุณสมบัติ คุรุสภาสวนกลางจะตรวจสอบเพื่อดําเนินการ โดย การบันทึกแจงขอมูล
ไมผานในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลกรณีที่ไมผานเปนรายบุคคล โดยขอความที่ปรากฏจะเปนตัวอักษรสี
แดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจะตองทําการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบขอมูลผูที่ไมผานการตรวจสอบในระบบ
๒. ทําการแกไขและบันทึกขอมูลเพื่อสงขอมูลใหคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
๓. กรณีที่ขอมูลการแกไขจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแลวยังไมถูกตอง จะตองดําเนินการตรวจสอบ
ในขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ อีกจนกวาจะเสร็จสิ้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๔

ขั้นตอนที่ ๖
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบ
การดําเนินการ
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลวนั้น คุรุสภา
สวนกลางจะนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อรับทราบผลการอนุมัติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๕

การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณียื่น ณ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขัน้ ตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาทีส่ ํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง
ขั้นตอนที่ ๑
รับเอกสารแบบคําขอ
จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ
แบบแสดงคุณสมบัติ

ไมถูกตอง

ติดตอผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อใหจัดเตรียมเอกสารใหมใหถูกตอง

ถูกตอง
ขั้นตอนที่ ๓
บันทึกขอมูลในระบบ/ชําระคาธรรมเนียม
ขั้นตอนที่ ๔
ยืนยันขอมูล
ขั้นตอนที่ ๕
ประมวลผลการชําระเงิน
ขั้นตอนที่ ๖
ประมวลผลขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตฯ

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุมัติ และแจงผูขอตออายุฯ ทราบ
เพื่อการอุทธรณคําสั่งภายในกําหนด

ขั้นตอนที่ ๗
ไมอนุมัติ
พิมพบัญชีรายชื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๘
เสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ ๙
พิมพใบอนุญาตฯและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา
ขั้นตอนที่ ๑๐
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุ ภา
ไปใหยังผูขอตามที่อยูในแบบคําขอ

ประกาศรายชื่อผูไดรับอนุมัติใบอนุญาต
บนเว็บไซตของคุรสุ ภา

๑๖

ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท คือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกครูซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการ
เรี ย นการสอนและส ง เสริ มการเรี ย นรู ของผู เ รี ย นด ว ยวิ ธี การต า งๆ ในสถานศึ กษาปฐมวั ย ขั้ น พื้ น ฐาน และ
อุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ทั้ ง นี้ ไ ม ว า จะเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ครู อ ยู ก อ นแล ว ตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ผูที่เปนครู หรือผูที่จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูบริหารการศึกษาซึ่ง
เปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชน ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึ กษา รองผู อํ านวยการเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และตํ าแหน งที่ เ รี ย กชื่ ออย างอื่ น ซึ่ งปฏิ บั ติ งานในตํ าแหน ง
เทียบเทาผูบริหารนอกสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก) หมายถึง ใบอนุญาตที่ออก
ใหแกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งเปนผูทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงาน
การศึ ก ษากํ า หนดตํ า แหน ง ให ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ป จ จุ บั น ได แ ก
ศึกษานิเทศก
อายุใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหการตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา ซึ่ง
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหใบอนุญาตมีอายุใชไดเปนเวลา 5 ป
นับแตวันออกใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองมีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยใหยื่นแบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตอเลขาธิการคุรุสภากอนวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวา ๑๘๐ วัน

๑๗

การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผูประกอบวิชาชีพครู
๑. ผู ป ระสงค ข อต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา หรื อ คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นทีค่ ุรุสภารับรอง
(๒) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่คุรุสภารับรอง
(๓) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และอยูในระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่
คุรุสภารับรอง
(๔) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) ที่สําเร็จการศึกษากอนวันที่
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา
ครบ 9 มาตรฐาน
(๖) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และอยูระหวางการเสนอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู
ของคุรสุ ภา ไดศึกษาความรูวิชาครูจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(๗) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และไดศึกษาความรูวิชาครู จํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(๘) มีวุฒิปริญญาตรีอื่น และมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๙) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
(๑๐) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
ที่คุรุสภารับรอง
๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตองมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน รวมทั้ง กิจกรรมที่กอประโยชนตอการศึกษา
โดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง ๓ กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการพัฒนา
ตอไปนี้

๑๘

๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องทีเ่ ปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องที่ เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู หรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น
๑๐. การเข า ฟ ง การบรรยาย อภิ ป ราย ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ประชุ ม สั ม มนา หรื อ อื่ น ๆ โดยมี ก าร
ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
๑. ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผูบริหารการศึกษา ตองมี
วุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(๒) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภา
รับรอง (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) ที่คุรุสภารับรอง
(๓) มี วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี และอยู ใ นระหว า งศึ กษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รทางการบริ ห าร
การศึกษาที่คุรุสภารับรอง (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) ที่คุรุสภารับรอง
(๔) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผ านการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาของคุรุสภา ครบ 10 มาตรฐาน
(๕) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูระหวางการเสนอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา
(๖) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางการศึกษาใหมีวุฒิ ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา
(๗) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๘) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป

๑๙

๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ตองมีผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู การบริห ารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน
รวมทั้ง กิจกรรมที่กอประโยชนตอการศึกษาโดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรม
ที่ปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง ๓
กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการพัฒนาตอไปนี้
๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู หรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น
๑๐. การเข า ฟ ง การบรรยาย อภิ ป ราย ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ประชุ ม สั ม มนา หรื อ อื่ น ๆ โดยมี ก าร
ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา

๒๐

ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
๑. ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและ
ประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(๒) มี วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท และผ า นการรั บ รองความรู ต ามมาตรฐานความรู วิ ช าชี พ
ศึกษานิเทศกของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
(๓) มีวุฒิไมต่ําปริญญาโท และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ
ศึกษานิเทศกของคุรุสภา
(๔) มีวุ ฒิไม ต่ํากวาปริญญาโท และอยู ระหวางการศึกษาให มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททาง
การศึกษา
(๕) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๖) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน รวมทั้ง กิจกรรมที่กอประโยชนตอ
การศึกษาโดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง ๓ กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการ
พัฒนาตอไปนี้
๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงานในหนาที่
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องที่เปนประโยชนต อการจัดการเรียนรู
หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู หรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น
๑๐. การเข า ฟ ง การบรรยาย อภิ ป ราย ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ประชุ ม สั ม มนา หรื อ อื่ น ๆ โดยมี ก าร
ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา

๒๑

การตออายุใบอนุญาตของผูที่ยังมิไดประกอบ
วิชาชีพ
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศกแลว
แตยังมิไดประกอบวิชาชีพ ประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกลาว ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑. มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพตามกรณีของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก
๒. ตองผานการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด ดังนี้
(๑) ผ านการอบรมความรู มาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พที่ คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด
(๒) ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด
(๓) รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด (ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน)

๒๒

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาต สําหรับผูประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพ
๑. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแบบแสดงคุณสมบัติ ไดแก
(๑) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.๐๒ และแยกตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้
(๒) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.๐๒.๑๐
(๓) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.๐๒.๒๐
(๔) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.๐๒.๓๐
(๕) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.๐๒.๔๐
๒. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๓. เอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน ,
สําเนาเอกสารการเบียนชื่อ-นามสกุล เปนตน
๔. เอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕. เอกสารหลักฐานมาตรฐานความรู ไดแก สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนารายงานผลการศึกษา
๖. เอกสารหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไดแก สําเนาหลักฐานกิจกรรมการพัฒนาตนเองไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตฯ จนถึงปจจุบัน (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ)
๗. ให ผู บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ถั ด ไปของผู ขอต ออายุ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา
ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก รับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในกรณีของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/รักษาการแทนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับรองคุณสมบัติ
สําหรั บผูบ ริหารสถานศึ กษาสังกั ดอื่นๆ และ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึ กษาที่มิไ ดประกอบ
วิชาชีพ ใหรับรองคุณสมบัติดวยตนเอง กอนสงแบบคําขอใหเจาหนาที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษาให
บันทึกขอมูล หรือ สงแบบคําขอใหกับเจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู

๒๓

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาต สําหรับผูที่ยังมิไดประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพ
๑. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิ
วิชาชีพชาชีพและแบบแสดงคุณสมบัติ ไดแก
(๑) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.๐๒ และแยกตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้
(๒) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.๐๒.๑๐
(๓) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.๐๒.๒๐
(๔) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.๐๒.๓๐
(๕) แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.๐๒.๔๐
๒. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๓. เอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน ,
สําเนาเอกสารการเบียนชื่อ-นามสกุล เปนตน
๔. เอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕. เอกสารหลักฐานมาตรฐานความรู ไดแก สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนารายงานผลการศึกษา
๖. ใหรับรองคุณสมบัติดวยตนเอง ถาผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมิไดประกอบวิชาชีพ

๒๔

ภาคผนวก
ตัวอยาง : เอกสารแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
ตัวอยาง : แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียม
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ผานไปรษณียระบบ Pay at Post
- ผานธนาคารกรุงไทย

๒๕

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02

๒๖

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10
(หนาที่ 1)

๒๗

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10
(หนาที่ 2)

๒๘

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10
(หนาที่ 3)

๒๙

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10
(หนาที่ 4)

๓๐

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20
(หนาที่ 1)

๓๑

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20
(หนาที่ 2)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารส

๓๒

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20
(หนาที่ 3)

๓๓

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20
(หนาที่ 4)

๓๔

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30
(หนาที่ 1)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

๓๕

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30
(หนาที่ 2)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

๓๖

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30
(หนาที่ 3)

๓๗

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30
(หนาที่ 4)

๓๘

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40
(หนาที่ 1)

๓๙

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40
(หนาที่ 2)

๔๐

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40
(หนาที่ 3)

๔๑

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40
(หนาที่ 4)

๔๒

แบบฟอรม ใบแจงชําระเงินคาธรรมเนียมทางไปรษณียผานระบบ Pay at Post

๔๓

แบบฟอรม ใบแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผานธนาคารกรุงไทย

๔๔

สถานที่ติดตองานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๘๐-๐๐๕๐
หมายเลขโทรสาร ๐๒-๒๘๐-๐๐๕๐
 กลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท

 กลุมออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท

๐๒-๒๘๐-๖๒๒๗

๐๒-๒๘๐-๖๓๖๗

 กลุมทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท

๐๒-๒๘๐-๔๓๓๙

 กลุมบริหารทั่วไปทางทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท

๐๒-๒๘๒-๑๘๕๔

วิธีการตรวจสอบสถานะหนาเว็บไซต (กรณี ยื่นผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา)
1.

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

2.

เลือกหัวขอการตรวจสอบ “ตออายุใบอนุญาตฯ ผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา”

3.

เลือกหัวขอ ตรวจสอบสถานะ KSP Renew

4.

ใสเลขรหัส Upload หรือ ชื่อสถาบันการศึกษา เพื่อตรวจสอบขอมูล

วิธีการตรวจสอบสถานะหนาเว็บไซต (กรณี ยื่นเปนรายบุคคลผานเจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา/หนา counter รับเอกสารของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง)
1.

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

2.

เลือกหัวขอ “ตรวจสอบใบอนุญาตฯ”

3.

เลือกหัวขอ ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา , เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน , ขอมูลที่ตองการ
คนหา และ เลือก คนหา เพื่อตรวจสอบขอมูล

