


คํานํา

ดวยขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหใบอนุญาต
มีอายุใชได เปนเวลาหาป นับแตวันออกใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตท่ีประสงคขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตองมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยใหยื่นแบบคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานตอเลขาธิการคุรุสภากอนวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในป พ.ศ.๒๕๕๗
จะมีผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีมีใบอนุญาตหมดอายุจํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
กวาราย ดั งนั้น  เ พ่ือ เปนการเตรี ยมความพรอมและรองรับการดํ า เนินการตออายุ ใบอนุญาต
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงไดพัฒนาระบบการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใชโปรแกรม
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ในการยื่นแบบคําขอผานสถานศึกษา/หนวยงาน
ทางการศึกษาทางอินเทอรเน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

หนังสือคูมือปฏิบัติงาน “การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ฉบับนี้จัดทํา
ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของมีความรู ความ
เขาใจในหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเงื่อนไขท่ีคุรุสภากําหนด และสามารถ
ใชโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ดังกลาวแลวไดอยางถูกตอง  รวมท้ังทราบ
การปฏิบัติในการยื่นแบบคําขอการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานชองทางอ่ืน ๆ ดวย

สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  หวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือคูมือฉบับนี้  จะเปนประโยชนแกบุคลากรผูปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ ผูท่ีเก่ียวของ
ในการปฏิบัติงานการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ธันวาคม ๒๕๕๖



สารบัญ

คํานํา ก
สารบัญ ข
ชองทางการยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๑

- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา ๒
- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑๑
- การยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาต ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสา ๑๕

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอายุใบอนุญาต ๑๖
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

- ผูประกอบวิชาชีพครู ๑๗
- ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ๑๘
- ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ๒๐

การตออายุใบอนุญาตของผูท่ียังมิไดประกอบวิชาชีพ ๒๑
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ๒๒
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูท่ียังมิไดประกอบวิชาชีพ ๒๓
ตัวอยางเอกสารแบบคําขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

- แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๔ ประเภท ๒๕
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๒๖
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ๓๐
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ๓๔
- แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ๓๘

แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
- ทางไปรษณียผานระบบ Pay at Post ๔๒
- ทางธนาคารกรุงไทย ๔๓

ภาคผนวก
สถานท่ีติดตองานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๔๔



ดร.อํานาจ  สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา
นายสุรินทร  อินทรักษา รองเลขาธิการคุรุสภา
นายกก  ดอนสําราญ รองเลขาธิการคุรุสภา
นายสุรศักด  จินตรัตน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นางเกศธิดา  เขียวสอาด ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปยพร  ศรีนาง ผูอํานวยการกลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ
นางราณี  จีนสุทธิ์ ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รก.)
นายภควัต  ศรียารัตน นักวิชาการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ  สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
www.ksp.or.th

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

ท่ีปรึกษา

ผูรวบรวม  วิเคราะห  และจัดทําคูมือ



๑

ชองทางการย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และ
ศึกษานิเทศก  สามารถยื่นได ๔ ชองทาง  โดยเลือกชองทางใดชองทางหนึ่ง  ดังตอไปนี้

๑. การยื่นผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาท่ีตนสังกัด
๒. การยื่นผานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๓. การยื่น ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. การยื่นผานทางไปรษณีย

๑. การย่ืนขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาท่ีตนสังกัด
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดพัฒนาระบบการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยใช

โปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) เพ่ือความรวดเร็วสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาหรือผูท่ีปฏิบัติงานอยูประจําในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา จึงขอใหผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาหรือผูท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา ใหยื่นแบบคําขอผาน
สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาท่ีตนสังกัดอยู

การยื่นขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาท่ี
ตนสังกัด
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ๓ ข้ันตอน  ดังนี้

๑. ข้ันตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
๒. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
๓. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง



๒

การย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาดวยโปรแกรม KSP Renew

มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ข้ันตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๑
ดาวนโหลดและตดิตั้งโปรแกรม

KSP Renew

ตรวจทานรายช่ือในระบบ
โปรแกรมใหถูกตองตามแบบ

คําขอ

ขั้นตอนท่ี ๕
พิมพรายงาน

ขั้นตอนท่ี ๖
สํารองขอมูลท่ีบันทึกไว

ขั้นตอนท่ี ๗
ลางขอมูลในระบบโปรแกรม
เพ่ือบันทึกขอมูลใหม (ถาม)ี

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ขั้นตอนท่ี ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ

แบบแสดงคณุสมบัติ การชําระ
คาธรรมเนียม

และเขาระบบโปรแกรม KSP Renew
เพ่ือบันทึกขอมูล

ขันตอนท่ี ๔
เตรียมแฟมขอมลู/สงแฟมขอมูล

โดยการ Upload ผานระบบ Internet

ขั้นตอนท่ี ๓

หนังสือนําสง
บัญชีรายช่ือ
แบบสรุปขอมลูตออายุ
เอกสารหนาเลขท่ี Upload
ท่ีปรากฏ

เมื่อสงแฟมขอมลูในระบบแลว
จะปรากฏเลขท่ี Up Load

เพ่ือ

นําสงเอกสารท้ัง ๔ ฉบับ
ใหเจาหนาท่ีคุรสุภาเขตพ้ืนท่ี

หมายเหตุ ๑. ทานสามารถตรวจสอบสถานะการตออายุใบอนุญาตฯท่ีเว็บไซตคุรสุภาไดหลังจากทําการ
Upload สงแฟมขอมูลแลว ๑ วัน

๒. เอกสารแบบคําขอท้ังหมด เก็บรักษาไวท่ีสถานศึกษาเพ่ือการตรวจสอบ กรณจีําเปนตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือการยืนยัน

ตรวจสอบสถานะขอมลูท่ี
Upload ผานหนาเว็บไซต



๓

การย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยย่ืนผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาดวยโปรแกรม KSP Renew

๑. ข้ันตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ข้ันตอนท่ี ๑

ดาวนโหลดโปรแกรม และคูมือการใชงานสําหรับติดตั้งโปรแกรม KSP Renew บนเครื่องคอมพิวเตอร
การดําเนินการ

ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาดาวนโหลดโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP Renew และคูมือการใชงานสําหรับติดตั้งโปรแกรม จากเว็บไซตคุรุสภา http://upload.ksp.or.th
และดําเนินการติดตั้งตามข้ันตอนในคูมือการปฏิบัติงานของโปรแกรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๒

ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอของแตละบุคคล/การชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ/บันทึก
ขอมูล
การดําเนินการ

ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารของ
แตละบุคคล พรอมหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท ผานทางไปรษณีย (PAY AT POST) หรือ
ทางธนาคารกรุงไทย ใหเรียบรอย จากนั้นทําการบันทึกขอมูลของแตละบุคคลในโปรแกรม KSP Renew
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๓

ตรวจทานรายชื่อในระบบใหถูกตองตามแบบคําขอ
การดําเนินการ

ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาพิมพรายงานจากระบบ เพ่ือตรวจสอบรายชื่อแตละบุคคล
ท่ีบันทึกขอมูลในโปรแกรมใหครบถวนถูกตอง และมีจํานวนยอดรวมตรงกับแบบคําขอท้ังหมด

ในกรณีท่ีเอกสารของแตละบุคคลไมสมบูรณใหผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษา ตรวจสอบ
เอกสารของแตละบุคคลอีกครั้ง เพ่ือเพ่ิมเติมใหเอกสารสมบูรณกอนท่ีจะบันทึกขอมูลใน ข้ันตอนท่ี ๒
อีกครั้งหนึ่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๔

เตรียมแฟมขอมูลและสงแฟมขอมูล
การดําเนินการ

หลังจากตรวจทานรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯเสร็จสิ้น ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษา กด
เลือกหัวขอ เตรียมแฟมขอมูล ในโปรแกรม KSP Renew เพ่ือรวมรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯท้ังหมดเปน
ไฟลขอมูล จากนั้นเม่ือบันทึกเตรียมแฟมขอมูลเสร็จใหกดเลือกหัวขอ สงแฟมขอมูล จะปรากฏเลขท่ีรหัส
upload เพ่ือเตรียมนําสงใหเจาหนาท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป

การสงแฟมขอมูลนั้น เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชดําเนินการจะตองเชื่อมตอกับเครือขาย INTERNET
เรียบรอยแลวจึงจะสงขอมูลได
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



๔

ข้ันตอนท่ี ๕
พิมพรายงาน

การดําเนินการ
ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาทําการพิมพหนังสือนําสง แบบสรุปขอมูลผูขอตออายุ บัญชี

รายช่ือ และหนาเอกสารท่ีปรากฏเลขท่ี Upload จากโปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ KSP
Renew หลังจากสงแฟมขอมูลในโปรแกรมเรียบรอย ใหจบการใชงานโปรแกรมดวยการออกจากระบบ

รายงานเอกสารท้ัง 4 ฉบับ ขางตน ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาเสนอใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาลงนามรับรองในหนังสือนําสง และนําสงเอกสารท้ัง 4 ฉบับ ใหกับพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาสังกัดอยู เพ่ือทําการ
ตรวจสอบขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯท่ีบันทึกขอมูลแลว ใหเก็บรวบรวมไว ณ สถานศึกษา เพ่ือรอการ
ตรวจสอบ กรณีจําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือเปนการยืนยันขอมูล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๖

สํารองขอมูล
การดําเนินการ

ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาควรทําการกดเลือกหัวขอสํารองขอมูลในโปรแกรม
KSP Renew หลังจากท่ีผานข้ันตอนการเตรียมแฟมขอมูลแลว เพ่ือเก็บเปนขอมูลสํารองไวในกรณีท่ีขอมูลเกิด
ความผิดพลาด/ตองการแกไขขอมูล แลวสงขอมูล Upload ใหม (ถามี)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๗

ลางขอมูลเพ่ือบันทึกขอมูลใหม (ถามี)
การดําเนินการ

การดําเนินการในข้ันตอนนี้ตองทําในกรณีท่ีบุคลากรในสถานศึกษาประสงคท่ีจะยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตฯผานสถานศึกษาเพ่ิมเติมหลังจาก Upload ไปแลว ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษา
จําเปนตองทําการลางขอมูลของผูขอตออายุใบอนุญาตฯเดิมท่ีถูกจัดสงขอมูลดวยการ Upload ไปแลว
จากโปรแกรมในระบบ ท้ังนี้เพ่ือปองกันการสงขอมูลซ้ําซอนกับขอมูลเดิม และหากมีการยื่นแบบคําขอของราย
ใหม ก็ใหดําเนินการตามข้ันตอนขางตนใหมทุกครั้งไป



๕

๒. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๒
เปดแฟมขอมลูในระบบ TEPIS

รายสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๔
ยืนยันแฟมขอมูลในระบบ

ขั้นตอนท่ี ๖
ขอมูลท่ีผานการยืนยันจะสงผานระบบ

ไปยังคุรสุภาสวนกลาง

ไมถูกตอง
ผาน

ไมถูกตอง
ผาน

ขั้นตอนท่ี ๓
ตรวจสอบขอมลูในระบบ

ใหตรงกับรายงานท่ีสถานศึกษานําสง

ถูกตอง

แจงสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการแกไข

ขั้นตอนท่ี ๑
รับเอกสารหนังสือนําสง บัญชีรายช่ือ

แบบสรุปขอมลูตออายจุากสถานศกึษา/
หนวยงานทางการศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๕
ตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูล

รายบุคคลในระบบ

ขอมูลท่ีสงผานระบบใหครุุสภาสวนกลาง
กอนวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน

นําเสนออนุมัติในตนเดือนถัดไป

ถูกตอง

- เจาหนาท่ีบันทึกเหตผุลของผูท่ีไมผานในระบบ
- แจงสถานศึกษาใหแกไขและดําเนินการมาใหม
เฉพาะรายท่ีไมผาน



๖

๒. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ข้ันตอนท่ี ๑
รับเอกสารหนังสือนําสง แบบสรุปขอมูลผูขอตออายุ บัญชีรายชื่อ และหนาเอกสารท่ีปรากฏเลขท่ี

Upload ท้ัง ๔ ฉบับ จากสถานศึกษา
การดําเนินการ

พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองตรวจรับเอกสารจาก
ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ ไดแก หนังสือนําสง
แบบสรุปขอมูลผูขอตออายุ บัญชีรายชื่อ และหนาเอกสารท่ีปรากฏเลขท่ี Upload ท้ัง ๔ ฉบับ ท่ีพิมพออกจาก
โปรแกรมการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ KSP Renew และตองใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใน
เอกสารดังกลาว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๒

เปดแฟมขอมูลในระบบจากสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา
การดําเนินการ

พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดตรวจรับเอกสารจาก
ผูไดรับมอบหมายหนาท่ีจากสถานศึกษา จะตองทําการเปดแฟมขอมูลท่ีถูก Upload เขามาในระบบการตออายุ
ใบอนุญาตฯ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดในข้ันตอไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๓

ตรวจสอบขอมูลในระบบใหตรงกับรายงานท่ีสถานศึกษานําสง
การดําเนินการ

พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะตองทําการตรวจสอบ
แฟมขอมูลในระบบท่ีโรงเรียนไดดําเนินการ Upload เขามา ใหถูกตองตรงกันกับเอกสารท่ีนําสงจากสถานศึกษา
หรือ หนวยงานทางการศึกษา

ในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง หรือ ไมพบขอมูลในระบบ พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองรีบแจงสถานศึกษาใหรับทราบเพ่ือดําเนินการแกไขแลวสงขอมูลใหมอีกครั้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๔

ยืนยันแฟมขอมูล
การดําเนินการ

หลังจากพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบขอมูลใน
ระบบตรงกับรายงานท่ีสถานศึกษา หรือ หนวยงานทางการศึกษา นําสงแลว ใหเลือกยืนยันแฟมขอมูลเพ่ือเปด
แฟมขอมูลไปสูสถานการณตรวจสอบขอมูลเปนรายบุคคลตอไป



๗

ข้ันตอนท่ี ๕
ตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูลรายบุคคลในระบบ

การดําเนินการ
เม่ือพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําการยืนยันแฟมขอมูล

แลว จะตองทําการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันขอมูลของผูขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ในแฟมขอมูล
Upload เปนรายบุคคลจนครบทุกคนในแฟมนั้น

ในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง ในระบบพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตองดําเนินการ ดงันี้

๑. บันทึกขอมูลไมผานในระบบพรอมระบุเหตุผลแจงในกรณีท่ีตรวจสอบแลวคุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตฯ วาไมผาน

๒. แจงสถานศึกษาใหแกไขและดําเนินการสงขอมูลใหมในกรณีท่ีถูกระบุเหตุผลไมผาน โดยดําเนินการ
เฉพาะรายบุคคลท่ีไมผาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๖

ยืนยันขอมูลเพ่ือใหขอมูลผานระบบไปยังคุรุสภาสวนกลาง
การดําเนินการ

เม่ือพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติและยืนยันขอมูลของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯเสร็จสิ้นแลว ขอมูลท่ีผานการยืนยันจะถูกสงผาน
ระบบไปยังคุรุสภาสวนกลางเพ่ือตรวจสอบและนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติตอไป

การตรวจสอบและยืนยันขอมูลตางๆในการตรวจสอบขอมูล Upload พนักงานจาหนาท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรสงขอมูลผานระบบโปรแกรมใหคุรุสภาสวนกลางกอนวันท่ี
25 ของทุกเดือน เพ่ือเตรียมขอมูลในการนําเสนออนุมัติในตนเดือนถัดไป



๘

๓. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง

ไมถูกตอง
ผาน

ขั้นตอนท่ี ๒
ตรวจสอบคุณสมบัตผิูขอตออายฯุจากขอมูล

ในระบบและยืนยันขอมลูรายบุคคล

ถูกตอง

ติดตอครุุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ทางระบบสารสนเทศ
(ตัวอักษรจะเปนสีแดง)

ขั้นตอนท่ี ๑
รับขอมูลในระบบ TEPIS

จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประกาศรายช่ือผูไดรับอนุมัติ
ใบอนุญาตบนเว็บไซต

ไมอนุมัติ

ขั้นตอนท่ี ๓
พิมพบัญชีรายช่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาให
ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมตัิ

ขั้นตอนท่ี ๔
เสนอคณะกรรมการคุรสุภาเพ่ือทราบ

ขั้นตอนท่ี ๕
จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุภา

อนุมัติ

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุมัติ และแจงผูขอตออายุฯทราบ
เพ่ือการอุทธรณคําสั่งภายในกําหนด

ขั้นตอนท่ี ๖
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุภา
ไปใหเจาหนาท่ีครุุสภาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสงใหสถานศึกษาเพ่ือสงให
ผูขอตออายุตอไป



๙

๓. ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลชาธิการคุรุสภาสวนกลาง

ข้ันตอนท่ี ๑
รับขอมูลในระบบจากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การดําเนินการ
บันทึกรับขอมูลแฟม Upload ท่ีทําการยืนยันขอมูลแลว จากการสงผานเขามาในระบบของคุรุสภาเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการตรวจสอบตอไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๒

ตรวจสอบคุณสมบัติจากขอมูลในระบบและยืนยันขอมูลรายบุคคล
การดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูลในแฟม Upload และขอมูลรายบุคคลจากการตรวจสอบของพนักงานจาหนาท่ี
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให
ความเห็นชอบในการตออายุใบอนุญาตฯ

ในกรณีท่ีขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตฯขาดคุณสมบัติ เม่ือคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบแลวจะบันทึกแจง
ขอมูล ไมผาน ในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลเปนรายบุคคล โดยขอความท่ีปรากฏจะเปนตัวอักษรสีแดง
เพ่ือจําแนกขอมูลท่ีใหแกไข ซึ่งพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตอง
กลับไปดูขอมูลในระบบและแกไขใหถูกตองและสงกลับไปใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๓

พิมพบัญชีรายชื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการ

จัดพิมพบัญชีรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผานระบบใหคุรุสภา
สวนกลางตรวจสอบกอนวันท่ี 25 ของทุกเดือน เพ่ือนํารายชื่อท้ังหมดเขาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติตอไป

ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาขอมูลของผูขอตออายุใบอนุญาตฯแลว ปรากฏวา
ไมถูกตอง/ผูขอตออายุใบอนุญาตฯขาดคุณสมบัติ คุรุสภาสวนกลางจะดําเนินการ โดย การบันทึกแจงขอมูลวา
ไมผาน ในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลท่ีไมผานเปนรายบุคคล โดยขอความท่ีปรากฏจะเปนตัวอักษร
สีแดง เพ่ือจําแนกขอมูลท่ีใหแกไข
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



๑๐

ข้ันตอนท่ี ๔
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือทราบ

การดําเนินการ
เม่ือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลว คุรุสภา

สวนกลางจะนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือรับทราบผลการอนุมัติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๕

จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา
การดําเนินการ

เม่ือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯแลว จะดําเนินการ
จัดพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาเพ่ือจัดสงไปใหพนักงานจาหนาท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตอไป

ผูขอตออายุใบอนุญาตฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อท่ีไดรับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดจาก
เว็บไซตคุรุสภา http://www.ksp.or.th เมนูตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๖

จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาไปยังเจาหนาท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือสงใหสถานศึกษาตอไป
การดําเนินการ

จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาไปยังพนักงานจาหนาท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการสงตอไปยังสถานศึกษาท่ีไดยื่นขอมูลตออายุ
ใบอนุญาตฯใหกับผูขอตออายุใบอนุญาตฯ ตอไป



๑๑

การย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณีย่ืนผานคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในครุุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ติดตอผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา
เพ่ือใหจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการ

ใหถูกตอง

ขั้นตอนท่ี ๑
รับเอกสารแบบคําขอ

จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ

แบบแสดงคณุสมบัติ และตรวจสอบการชําระ
คาธรรมเนียม

ขั้นตอนท่ี ๓
บันทึกขอมูลในระบบ TPEIS

ถูกตอง

เมื่อคุรสุภาสวนกลางตรวจสอบแลวไม
ถูกตองจะแจงใหเจาหนาท่ีครุุสภาเขตพ้ืนท่ี

ทราบและแกไขขอมูลในระบบ
โดยขอความในระบบจะข้ึนเปนสีแดงเมื่อ
ทําการแกไขขอมลูเรยีบรอยแลวใหทําการ
สงขอมูลกลับไปใหครุุสภาสวนกลางอีกครั้ง

ไมถูกตอง

ขั้นตอนท่ี ๖
เสนอคณะกรรมการคุรสุภาเพ่ือทราบ

ขั้นตอนท่ี ๔
ขอมูลท่ีผานระบบการยืนยันในความถูกตอง

สงคุรุสภาสวนกลาง

ขั้นตอนท่ี ๕
พิมพบัญชีรายช่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความ
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

พิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุญาตและแจงผูขอตออายฯุ

เพ่ือการอุทธรณภายในกําหนดคําสั่ง

หมายเหตุ เอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบจัดเก็บไวท่ีครุสุภาเขตพ้ืนท่ี เพ่ือการตรวจสอบกรณีจําเปนตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือการยืนยัน



๑๒

การย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณีย่ืนผานคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ข้ันตอนท่ี ๑
รับแบบคําขอ และเอกสารหลักฐานประกอบจากผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การดําเนินการ
พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจรับเอกสารของบุคคลท่ี

ประสงคจะยื่นเอกสารตออายุใบอนุญาตฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๒

ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ แบบแสดงคุณสมบัติ และตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียม
การดําเนินการ

พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 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)

ในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง/เอกสารไมสมบูรณ พนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองทําการติดตอผูยื่นเอกสารการตออายุใบอนุญาตฯใหจัดเตรียมเอกสารใหม/เพ่ิมเติมให
ถูกตองกอนท่ีจะรับเอกสารเพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๓

บันทึกขอมูลในระบบ TEPIS
การดําเนินการ

เม่ือพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง ครบถวน จึงทําการบันทึกขอมูลในระบบการตออายุ Online ใหถูกตองตรงตามการกรอกขอมูลในแบบ
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูติดตอยื่นเอกสาร ไดแก แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ คส.๐๒ และ แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จําแนกตามประเภท
คือ ครู (คส.๐๒.๑๐) , ผูบริหารสถานศึกษา (คส.๐๒.๒๐) , ผูบริหารการศึกษา (คส.๐๒.๓๐) และศึกษานิเทศก
(คส.๐๒.๔๐) โดยหลังจากท่ีทําการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ขอมูลของผูขอตออายุใบอนุญาตฯจะถูก
สงผานระบบไปยังคุรุสภาสวนกลางเพ่ือรอการตรวจสอบขอมูลตอไป



๑๓

สําหรับเอกสารแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น ใหจัดเก็บเอกสารไวท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพรอมใหคุรุสภาสวนกลาง
ตรวจสอบกรณีท่ีจําเปนตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือเปนการยืนยันขอมูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้ันตอนท่ี ๔
คุรุสภาสวนกลางตรวจสอบขอมูล

การดําเนินการ
เม่ือคุรุสภาสวนกลางไดรับขอมูลการตออายุใบอนุญาตฯ จากพนักงานจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการ คุรุ

สภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและแจงผลการตรวจสอบในระบบการ
ตรวจสอบสถานะขอมูลขอตออายุ Online

ในกรณีท่ีไมผานการตรวจสอบ คุรุสภาสวนกลางจะทําการบันทึกแจงขอมูล ไมผาน ในระบบสารสนเทศ
พรอมระบุเหตุผลเปนรายบุคคล โดยขอความท่ีปรากฏจะเปนตัวอักษรสีแดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตอง
ทําการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบขอมูลผูท่ีไมผานการตรวจสอบในระบบ
๒. ทําการแกไขและบันทึกขอมูลเพ่ือสงขอมูลใหคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
๓. กรณีท่ีขอมูลการแกไขจากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลวยังไมถูกตอง จะตองดําเนินการตรวจสอบ

ในขอท่ี ๑ และ ขอท่ี ๒ อีกจนกวาจะเสร็จสิ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้ันตอนท่ี ๕

นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองใหความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการ

คุรุสภาสวนกลางจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผานระบบ
กอนวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน เพ่ือนํารายชื่อท้ังหมดเขาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการพิจารณาอนุมัติในข้ันตอนตอไป

ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาขอมูลของผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลววา ไมถูกตอง/
ผูขอตออายุใบอนุญาตฯ ขาดคุณสมบัติ คุรุสภาสวนกลางจะตรวจสอบเพ่ือดําเนินการ โดย การบันทึกแจงขอมูล
ไมผานในระบบสารสนเทศพรอมระบุเหตุผลกรณีท่ีไมผานเปนรายบุคคล โดยขอความท่ีปรากฏจะเปนตัวอักษรสี
แดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองทําการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบขอมูลผูท่ีไมผานการตรวจสอบในระบบ
๒. ทําการแกไขและบนัทึกขอมูลเพ่ือสงขอมูลใหคุรุสภาสวนกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
๓. กรณีท่ีขอมูลการแกไขจากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลวยังไมถูกตอง จะตองดําเนินการตรวจสอบ

ในขอท่ี ๑ และ ขอท่ี ๒ อีกจนกวาจะเสร็จสิ้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



๑๔

ข้ันตอนท่ี ๖
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือทราบ

การดําเนินการ
เม่ือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหการอนุมัติรายชื่อผูขอตออายุใบอนุญาตฯ แลวนั้น คุรุสภา

สวนกลางจะนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือรับทราบผลการอนุมัติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ



๑๕

การย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณีย่ืน ณ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง

จัดทําคําสั่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไมอนุมัติ  และแจงผูขอตออายุฯ ทราบ
เพ่ือการอุทธรณคําสั่งภายในกําหนด

ติดตอผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา
เพ่ือใหจัดเตรียมเอกสารใหมใหถูกตอง

ขั้นตอนท่ี ๔
ยืนยันขอมูล

ไมถูกตองขั้นตอนท่ี ๒
ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ

แบบแสดงคณุสมบัติ

ถูกตอง

ขั้นตอนท่ี ๑
รับเอกสารแบบคําขอ

จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ขั้นตอนท่ี ๕
ประมวลผลการชําระเงิน

ขั้นตอนท่ี ๖
ประมวลผลขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตฯ

ไมอนุมัติ

ขั้นตอนท่ี ๓
บันทึกขอมูลในระบบ/ชําระคาธรรมเนียม

ขั้นตอนท่ี ๘
เสนอคณะกรรมการคุรสุภาเพ่ือทราบ

ขั้นตอนท่ี ๗
พิมพบัญชีรายช่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมตัิ

ขั้นตอนท่ี ๙
พิมพใบอนุญาตฯและบัตรประจําตัวสมาชิกครุุสภา

อนุมัติ

ขั้นตอนท่ี ๑๐
จัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุภา

ไปใหยังผูขอตามท่ีอยูในแบบคําขอ

ประกาศรายช่ือผูไดรับอนุมัติใบอนุญาต
บนเว็บไซตของคุรสุภา



๑๖

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท คือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกใหแกครูซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการ

เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน ท้ังนี้ ไมวาจะเปนผูดํารงตําแหนงครูอยูกอนแลวตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ผูท่ีเปนครู หรือผูท่ีจะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกใหแกผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกใหแกผูบริหารการศึกษาซึ่ง
เปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชน ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนง
เทียบเทาผูบริหารนอกสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก) หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออก
ใหแกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งเปนผูทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงาน
การศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ปจจุบัน ไดแก
ศึกษานิเทศก

ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหการตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบังคับของคุรุสภา ซึ่ง
ขอบงัคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหใบอนุญาตมีอายุใชไดเปนเวลา 5 ป
นับแตวันออกใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตท่ีประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยใหยื่นแบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตอเลขาธิการคุรุสภากอนวันท่ี
ใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวา ๑๘๐ วัน

ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อายุใบอนุญาต



๑๗

๑. ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตองมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและ
ประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(๑) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง
(๒) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ท่ีคุรุสภารับรอง
(๓) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และอยูในระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูท่ี

คุรุสภารับรอง
(๔) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) ท่ีสําเร็จการศึกษากอนวันท่ี

๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา

ครบ 9 มาตรฐาน
(๖) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และอยูระหวางการเสนอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู

ของคุรสุภา ไดศึกษาความรูวิชาครูจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(๗) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และไดศึกษาความรูวิชาครู จํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(๘) มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๙) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
(๑๐) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา

ท่ีคุรุสภารับรอง

๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตองมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน รวมท้ัง กิจกรรมท่ีกอประโยชนตอการศึกษา
โดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง ๓ กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการพัฒนา
ตอไปนี้

การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผูประกอบวิชาชีพครู



๑๘

๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพ่ิมข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู หรือท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน
๑๐. การเขาฟงการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนๆ โดยมีการ

ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา

๑. ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ตองมี
วุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(๑) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา หรือวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง
(๒) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภา

รับรอง (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) ท่ีคุรุสภารับรอง
(๓) มีวุฒิไมต่ําปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการบริหาร

การศึกษาท่ีคุรุสภารับรอง (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) ท่ีคุรุสภารับรอง
(๔) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษาของคุรุสภา ครบ 10 มาตรฐาน
(๕) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูระหวางการเสนอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา
(๖) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางการศึกษาใหมีวุฒิ ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ

บริหารการศึกษา
(๗) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๘) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา



๑๙

๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ตองมีผล

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน
รวมท้ัง กิจกรรมท่ีกอประโยชนตอการศึกษาโดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง ๓
กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการพัฒนาตอไปนี้

๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพ่ิมข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตงิานในหนาท่ี
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู หรือท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน
๑๐. การเขาฟงการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนๆ โดยมีการ

ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา



๒๐

๑. ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและ
ประสบการณวิชาชีพ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(๑) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง
(๒) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ

ศึกษานิเทศกของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
(๓) มีวุฒิไมต่ําปริญญาโท และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ

ศึกษานิเทศกของคุรุสภา
(๔) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และอยูระหวางการศึกษาใหมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททาง

การศึกษา
(๕) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(๖) มีวุฒิต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป

๒. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหนวยงาน รวมท้ัง กิจกรรมท่ีกอประโยชนตอ
การศึกษาโดยรวม ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ ป โดยเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปจจุบัน และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง ๓ กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการ
พัฒนาตอไปนี้

๑. การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพ่ิมข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๓. การผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงานในหนาท่ี
๔. การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน
๕. การเปนวิทยากรในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือจัดการศึกษา
๖. การเขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

หรือการจัดการศึกษา
๗. การสรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู หรือท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา
๘. การทําวิจัยในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๙. การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา หรือของหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน
๑๐. การเขาฟงการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนๆ โดยมีการ

ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑๑. การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ
๑๒. การจัดทําผลงาน หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา

ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก



๒๑

ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศกแลว
แตยังมิไดประกอบวิชาชีพ ประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกลาว ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้

๑. มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพตามกรณีของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก

๒. ตองผานการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด ดังนี้

(๑) ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด

(๒) ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด

(๓) รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ี
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด (ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน)

การตออายุใบอนุญาตของผูท่ียังมิไดประกอบ
วิชาชีพ



๒๒

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 นับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตฯ จนถึงปจจุบัน (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ)

๗. ใหผูบังคับบัญชาชั้นถัดไปของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา ศึกษานเิทศก รับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ในกรณีของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/รักษาการแทนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับรองคุณสมบัติ

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ และ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มิไดประกอบ
วิชาชีพ ใหรับรองคุณสมบัติดวยตนเอง กอนสงแบบคําขอใหเจาหนาที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษาให
บันทึกขอมูล หรือ สงแบบคําขอใหกับเจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาต สําหรับผูประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพ



๒๓

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 เดอืน  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

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาต สําหรับผูท่ียังมิไดประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ



๒๔

ภาคผนวก

ตัวอยาง : เอกสารแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

ตัวอยาง : แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียม
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผานไปรษณียระบบ Pay at Post
- ผานธนาคารกรุงไทย



๒๕

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02



๒๖

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10

(หนาท่ี 1)



๒๗

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10

(หนาท่ี 2)



๒๘

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10

(หนาท่ี 3)



๒๙

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10

(หนาท่ี 4)



๓๐

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20

(หนาท่ี 1)



๓๑

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20

(หนาท่ี 2)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารส



๓๒

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20

(หนาท่ี 3)



๓๓

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20

(หนาท่ี 4)



๓๔

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30

(หนาท่ี 1)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา



๓๕

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30

(หนาท่ี 2)

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา



๓๖

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30

(หนาท่ี 3)



๓๗

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30

(หนาท่ี 4)



๓๘

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40

(หนาท่ี 1)



๓๙

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40

(หนาท่ี 2)



๔๐

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40

(หนาท่ี 3)



๔๑

แบบแสดงคุณสมบัติผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40

(หนาท่ี 4)



๔๒

แบบฟอรม ใบแจงชําระเงินคาธรรมเนียมทางไปรษณียผานระบบ Pay at Post



๔๓

แบบฟอรม ใบแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผานธนาคารกรุงไทย



๔๔

สถานที่ติดตองานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

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

 กลุมบริการผูขอประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๘๐-๖๒๒๗

 กลุมออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๘๐-๖๓๖๗

 กลุมทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๘๐-๔๓๓๙

 กลุมบริหารท่ัวไปทางทะเบียน หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๑๘๕๔

วิธีการตรวจสอบสถานะหนาเว็บไซต (กรณี ย่ืนผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา)
1. เขาเว็บไซตคุรุสภา http://www.ksp.or.th/
2. เลือกหัวขอการตรวจสอบ “ตออายุใบอนุญาตฯ ผานสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา”
3. เลือกหัวขอ ตรวจสอบสถานะ KSP Renew
4. ใสเลขรหัส Upload หรือ ชื่อสถาบันการศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอมูล

วิธีการตรวจสอบสถานะหนาเว็บไซต (กรณี ย่ืนเปนรายบุคคลผานเจาหนาท่ีคุรุสภาเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หนา counter รับเอกสารของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสวนกลาง)
1. เขาเว็บไซตคุรุสภา http://www.ksp.or.th/
2. เลือกหัวขอ “ตรวจสอบใบอนุญาตฯ”
3. เลือกหัวขอ ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา , เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน , ขอมูลท่ีตองการ

คนหา และ เลือก คนหา เพ่ือตรวจสอบขอมูล
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