ประกาศใช ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------กรอบการพิจารณา
๑. อายุไมต่ํากวา ๒๐ ป
๒. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และเปนสาขาที่เปนประโยชนตอการศึกษา ที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา หรือ
ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. หรือปรากฎขอมูลระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (ทานสามารถตรวจสอบการรับรอง
คุณวุฒิไดที่ www.ksp.or.th
หมวด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หัวขอ การตรวจสอบคุณวุฒิของครูชาว
ตางประเทศ หรือ เว็บไซตของ ก.ค.ศ. / ก.พ.)
๓. มี ค วามสามารถหรื อ ชํ า นาญการเฉพาะ และมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ช าวต า งประเทศ สอนในหลั ก สู ต ร
ที่ตองใชภาษาตางประเทศ
๔. ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (ยกเวนคนสัญชาติ 5 ประเทศ คือ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา)

หรือผานการทดสอบการใชภาษานั้นๆ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
๑. หนังสือขออนุญาตปฎิบตั กิ ารสอน โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสถานศึกษา (แบบ คส. 10)
๒. สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทุกหนา โดยเฉพาะหนาที่เปน NON B ปจจุบัน
(ตองยื่นเอกสารดําเนินการกอน VISA NON B หมดอายุอยางนอย 30 วัน)

๓ สําเนาวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พรอมแนบการพิมพ
ขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิของครูชาวตางประเทศจากเว็บไซตของคุรุสภา
๔ สําเนาผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)
๕ หนังสือรับรองการจาง หรือหนังสือสัญญาจาง
๖ กรณีขออนุญาตเปนครั้งที่ ๒
๖.๑ สําเนาหนังสืออนุญาตใหครูชาวตางประเทศปฏิบัติการสอน โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของคุรุสภา
๖.๒ สําเนาเอกสารแสดงหลักฐานการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากําหนด เชน วุฒิบัตรการผานอบรมภาษา
และวัฒนธรรมไทย / หลักฐานผานการทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศของคุรุสภา
**** วุฒิที่คุรุสภารับรอง
******* เว็บไซต ก.ค.ศ
.
******* เว็บไซต ก.พ.
******* ดาวนโหลด แบบฟอรม คส.10

คส.10
ติดรูปถาย
1 นิ้ว

แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูตางประเทศ
เขียนที่ ....................................................
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ.........
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
ดวยสถานศึกษา ............................................................ สังกัด......................................
ที่อยูเลขที่ ..................หมูท.ี่ ..........ตรอก/ซอย .......................................... ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ............................................................. อําเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ........................โทรสาร...................
มีความประสงคจะจาง Mr.,Mrs.,Miss. ................................................................................................... .
สัญชาติ .................................................................... เลขที่พาสปอรต .....................................................
วุฒิการศึกษา ............................................................. สถาบัน ................................................................
วัน/เดือน/ปทสี่ ําเร็จการศึกษา............................................................. ซึง่ ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เขามาสอนในสถานศึกษารายวิชา ................................................ ชวงชัน้ / ชัน้ .........................................
เนื่องจาก ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน จึงขอใหคุรุสภาพิจารณาอนุญาตให
บุคคลดังกลาวประกอบวิชาชีพครูได ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะดําเนินการให Mr.,Mrs.,Miss. ..............................
............................................................................... เขารับการพัฒนาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู พ.ศ. 2549 ตอไป
พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.  สําเนาวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พรอมแนบ
การพิมพขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิของครูชาวตางประเทศจากเว็บไซตของคุรุสภา
2.  สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทุกหนา โดยเฉพาะหนาที่เปน NON B ปจจุบัน
(ตองยื่นเอกสารดําเนินการกอน VISA NON B หมดอายุอยางนอย 30 วัน)

2
3.  สําเนาผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (ยกเวนคนสัญชาติ 5 ประเทศ คือ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
แคนาดา)
4.  หนังสือรับรองการจาง หรือหนังสือสัญญาจาง
5.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
6.  กรณีขออนุญาตฯ ครั้งที่ 2
- สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก
- สําเนาเอกสารหลักฐานการพัฒนาตนเองตามที่คุรสุ ภากําหนด
7.  สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................
คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………
( ................................................ )
หัวหนาสถานศึกษา

ข้าพเจ้า I, Mr.,Mrs.,Miss. ...................................................................................................................
ผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
I hereby request for issuing teaching permit without a license and inform personal
imformation as follows:
1. เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่
Having Improper behavior or immorality.
 Yes  No
2. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่
Being incompetent or quasi-incompetent.
 Yes  No
3. เคยต้องโทษจําคุกในคดี (ระบุ)
Having previously been sentenced to imprisonment (identify).
.......................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
Signature .......... .....................................
(......................................................)

ตัวอยางครู
หนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตราครุฑ / ตราโรงเรียน
ที่

โรงเรียน
ที่อยู
วันที่

เรื่อง

ขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เรียน เลขาธิการคุรุสภา
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาวุฒิการศึกษา, การศึกษาตอวิชาชีพครู
2. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน , รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป
3. หนังสือสัญญาจาง / สําเนาคําสั่งแตงตั้ง / หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ดวยโรงเรียน
จบวุฒิ
รายวิชา / กลุมสาระ
เนื่องจาก

ไดจาง นาย/นาง/น.ส.
ซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เขามาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชวงชั้น / ชั้น
(ระบุเหตุผลความจําเปน)

จึงจําเปนตองจาง บุคคลดังกลาวปฏิบัติการสอน
ดังนั้น โรงเรียน
เพื่ อ ไม ใ ห ส ง ผลกระทบต อ การจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง ขอให คุ รุ ส ภาพิ จ ารณาอนุ ญ าตให นาย/นาง/น.ส.
ประกอบวิชาชีพครูไดและจะใหพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน / ผูรับใบอนุญาต (ลงนาม)
โทรศัพท/โทรสาร
หมายเหตุ

หนังสือนําจากทางโรงเรียนจะสมบูรณ
ตองประทับตราโรงเรียน

สงเอกสารตามที่อยู
สํานักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
128/1 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา
แขวงดสิต เขตดสิต กรงเทพมหานคร 10300

