
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
วาดวย  การจัดทําทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  (๔)  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  วาดวย  การจัดทํา

ทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“โรงเรียน”  หมายความวา  โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการของโรงเรียน 

“ครู”  หมายความวา  ผูที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ครูของโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา  ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา 

ในโรงเรียน  ไดแก  ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ  ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว  ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี

การศึกษา  ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล  และผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  ผูปฏิบัติหนาที่อื่นนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียน 

“ทะเบียนครู”  หมายความวา  ทะเบียนประวัติผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  หรือครูที่ไดรับ

แตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 

“ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา  ทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 

“ทะเบียนเจาหนาที่”  หมายความวา  ทะเบียนประวัติของเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติ

หนาที่อื่นนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๔ ใหโรงเรียนจัดทําทะเบียนครู  ตามแบบ  ทช.  ๑  ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา  
ตามแบบ  ทช.  ๒  และทะเบียนเจาหนาที่  ตามแบบ  ทช.  ๓  ทายระเบียบนี้ 

การจัดทําทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  โรงเรียนสามารถจัดทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) เอกสารปกติที่โรงเรียนจัดทําข้ึนตองมีรูปแบบและรายละเอียดตามแบบที่สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
(๒) เอกสารอิเล็คทรอนิคสที่โรงเรียนจัดทําข้ึนโดยมีรูปแบบและรายละเอียดตามแบบที่

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
โรงเรียนตองเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งใหอยูในสภาพที่สมบูรณครบถวน  ปลอดภัยและ

สามารถใชอางอิงไดตลอดไป 
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการดําเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงการแตงต้ังและถอดถอนการ

เปลี่ยนแปลงประวัติ  ขอมูล  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ลงในทะเบียนครู  ทะเบียน
บุคลากรทางการศึกษาและทะเบียนเจาหนาที่ใหถูกตองเปนปจจุบัน 

ขอ ๖ ใหโรงเรียนจัดทําสมุดประจําตัวผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และเจาหนาที่  ที่ไดรับแตงต้ังเปนคร้ังแรกในโรงเรียน  ตามแบบ  ทช.  ๔  ทายระเบียบนี ้ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  และใหถือวาสมุดประจําตัวเปนสวนหนึ่งของทะเบียน
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่  และใหผูรับใบอนุญาตลงนาม
กํากับการบันทึกขอมูลในสมุดประจําตัว 

กรณีที่ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่มีสมุด
ประจําตัว  อยูแลว  ใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดประจําตัวและใหผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ 

ขอ ๗ ในกรณีที่สมุดประจําตัว  ตามขอ  ๖  ชํารุด  หรือสูญหายใหผูรับใบอนุญาตออกสมุด
ประจําตัวใหมและประทับคําวา  “แทนเลมเดิม”  ดวยหมึกสีแดง 

ขอ ๘ ทะเบียนครู  และทะเบียนเจาหนาที่ที่โรงเรียนไดจัดทําไวเดิมใหยังคงใชไดตอไป  
หากมีการจัดทําข้ึนใหมใหจัดทําตามรูปแบบที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ขอ ๙ สมุดประจําตัวครูที่ออกตาม  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ใหใช
อางอิง  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล  ใหโรงเรียนจัดทําสมุดประจําตัวผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่  ตามรูปแบบ  ทช. ๔  และบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงลงใน
สมุดประจําตัวเลมใหม 
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ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใชระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

จรวยพร  ธรณินทร 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 



ทช. ๑

เลขที่ ...........................................หมู.......................ซอย............................................ถนน........................................................................................

แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................

โทรศัพท...................................โทรสาร.......................................E - mail................................................... เริ่มบันทึกวันที่...............................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่

บัญชีทะเบียนผูอํานวยการ  ครูโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน.....................................................................................................................................................................................................................................................................



ทช. ๑

หนา. ๒.......

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



ทช. ๑

หนา...๓.....

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



 - ๑ -

ทช. ๑ 
 
 

 

 

ทะเบียนผูอํานวยการ  ครูโรงเรียนเอกชน 

๑. ชื่อ–ชือ่สกลุ (ระบุคํานํานาม) ...............................................................................................สัญชาติ ................................ 
๒. วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................ จังหวัด-ประเทศ ........................................ 
๓. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา ................................................................. มารดา ........................................................ 
๔. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่........................ หมูท่ี ................. ซอย ............................................................ 
 ถนน ..................................................... แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ.................................................. 
 จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณยี .................................. โทรศัพท .................................................... 
๕.    ตําแหนง               .......ผูอํานวยการ                   ......รองผูอํานวยการ                 .......ครู     
๖. วุฒิ 
 

ประเภท วุฒิ-สาขา วิชาเอก สถาบัน จังหวดั-ประเทศ เม่ือ ว/ด/ป 

วิชาสามัญ 
     

     

วิชาทางการศกึษา 

     

     

     

     

อื่น ๆ  

     

     

     

     

     

 
๗.  การอบรม (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร) 
 

หัวขอการอบรม หนวยงานที่จดั จังหวัด-ประเทศ จํานวนวัน เม่ือ ว/ด/ป 
     

     

     

รูปถาย 
หนาตรง 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เลขบัตรประชาชน ……………………….. 

               
เลขที่หนังสือแตงต้ัง 

..........................

........................ 



 - ๒ -

๘. การอนุญาตใหเปนคร/ูแตงต้ังถอดถอน 

 ๘.๑  เลขท่ีใบอนุญาตใหเปนคร ู 

       (๑)  ใบอนุญาตใหเปนครู (ร.๘ ข )  เลขท่ี ................... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สอนวิชา-ชั้น ...................................................................................................................................................................... 

       (๒)  ใบอนุญาตใหเปนครู ( สช.๑๑)  เลขท่ี ................. ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สอนวิชา-ชั้น ...................................................................................................................................................................... 

        ๘.๒  ใบอนุญาตใหบรรจุครู  

(๑)ใบอนุญาตใหบรรจุครู  (สช.๑๘/สช.๑๙) เลขท่ี ..... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 ปจจุบันบรรจุเปนครโูรงเรียน ............................................. ประเภท ........................... เขต/อําเภอ................................... 

 จังหวัด ................................................................................. วุฒิท่ีใชบรรจุ ....................................................................... 

 สอนวิชา-ชั้น ...................................................................................................................................................................... 

      ใบอนุญาตใหจาํหนายครู (ร.๑๒) เลขท่ี ............................... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

             (๒) หนังสือแตงต้ังครู  เลขท่ี ........................................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 ปจจุบันบรรจุเปนครโูรงเรียน ............................................. ประเภท ........................... เขต/อําเภอ................................... 

 จังหวัด ................................................................................. วุฒิท่ีใชบรรจุ ....................................................................... 

 สอนวิชา-ชั้น ...................................................................................................................................................................... 

 หนังสือถอดถอนครู  เลขท่ี ................................................. ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

๙. ใบอนุญาตใหเปนครูใหญ  

(๑)  ใบอนุญาตใหเปนครูใหญ (สช.๘)  เลขท่ี ............ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 ใบอนุญาตใหจําหนายครูใหญ (ร.๑๒) เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

              (๒)  หนังสือแตงต้ังผูอํานวยการ  เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 หนังสือถอดถอนผูอํานวยการ เลขท่ี ................................... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

 



 - ๓ - 

 

              (๓)  หนังสือแตงต้ังรองผูอํานวยการ  เลขท่ี ................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 หนังสือถอดถอนรองผูอํานวยการ เลขท่ี ............................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

๑๐.   ผลงาน 

 ๑๐.๑  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๒ ………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๑.  เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ๑๑.๑…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๑๑.๒…………………………………………………………………………………………………………………. 

๑๒.  การถูกลงโทษ 

 ๑๒.๑ .......................................................................................................................................................................... 

 ๑๒.๒  ......................................................................................................................................................................... 

๑๓. รายการอื่น ๆ  .................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
  .......................................................................................... 

  ( ) 

  ตําแหนง ............................................................. ผูบันทึก 

  วันท่ี…………./…………………../………………….. 

 



 - ๔ -

 

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๑ 
ทะเบียนผูอํานวยการ  ครูโรงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบันทกึ) 

 

๑. เลขประจําตัวครู  ครูใหญ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ถาไดรับการแตงต้ังใหมหรือถอดถอน 

       จะมีเลขประจําตัวเปน  xx – xxxx – xxxx    ดังตัวอยาง 

  xx----- อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  xxxx ----- เลขท่ีบุคคลท่ีไดรับแตงต้ัง/ถอดถอนจํานวน  ๒ – ๔  หลัก 

  xxxx -----             ป พ.ศ. ท่ีออกหนังสือ 

  เชน  เลขประจําตัวครู  อจ/ออส  – ๐๐๓๓  -  ๒๕๕๑ 

  อจ/ออส  –   อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  ๐๐๓๓    -   เลขท่ีบุคคล  

                      ๒๕๕๑   –   ป พ. ศ.  

  ๐๐๓๓     –  ลําดับการแตงต้ัง/ถอดถอนคร ู ครูใหญ  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  เปนคนท่ี   ๓๓  จะละ 

เลขศูนยขางหนา ๓ ไมได เพราะทําใหความหมายเปลีย่น  จึงเขยีนไดดังนี้ ออส  ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑  และจะบันทึกใน 

บรรทัด เลขประจําตัวคร ู

 

 

 

 

 

 

 ๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) ............................................................................................................................. 

  ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก  นาย,  นาง,  นางสาว,  ยศ,  ราชทินนาม,  บรรดาศักด์ิ,  สมณศักด์ิ,  

นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา  ชื่อ–ชื่อสกุลของผูอํานวยการ  ครู  

 ๓. สัญชาติ ................................................................................................... 

  ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของครูท่ีเปนชาวตางชาติ สวนผูท่ีถือสัญชาติไทยขอใหเวนวางไว 

 ๔. จังหวัด-ประเทศ ..................................................................................... 
  ถาผูอํานวยการ  ครูมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดท่ีเกิดเทานั้น โดยไมตองระบุประเทศ 
แตถาผูอํานวยการ  ครูมีถิ่นกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ  จังหวัด/รัฐ  และประเทศใหชัดเจน 

 ๕. ท่ีอยูปจจุบัน (ทร.๑๔)  เลขท่ี ....................หมูท่ี ................. ซอย ....................................................................... 
  ถนน .................................................................................................................................................................... 
  ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามท่ีปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน 
 

เลขบัตรประชาชน ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑ 

เลขที่หนังสือแตงต้ัง ออส  ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑  
 



 - ๕ -

 

 ๖.  เลือกตําแหนงโดยใชเครื่องหมาย  /  หนาตําแหนงท่ีตองการ 

 ๗. วุฒิ 
  ประเภทของวุฒิ 

– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปท่ี  ๓, มัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญ
ระดับตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ 

– วิชาทางการศึกษา หมายถึง  ผูท่ีมีวุฒิตอไปนี้  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.), ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.), ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง),  
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.), ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
ประถม (พ.ป.) 

– อื่น ๆ  หมายถึง  วุฒิท่ีนอกเหนือจาก วิชาสามัญ และวิชาทางการศึกษา 
 ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมท้ังวิชาเอก หากวุฒิท่ีศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวา บุคคลคนนั้นๆ  มีวุฒิ
ใดและจบการศึกษาทางดานใด  สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพ่ือประโยชนในดานการนิเทศภายในโรงเรียน  
การบริหารงาน  และการศึกษาวิจัยตอไป 
 สถาบัน  จะตองระบุเปนชื่อเต็มของสถาบัน หรือสถานศึกษา มิใชชื่อยอของสถาบัน หรือสถานศึกษา 
 จังหวัด-ประเทศ  กรณีผูอํานวยการ  ครู  จบการศกึษาในประเทศไทย  ใหระบุเฉพาะจังหวัดท่ีสถานศึกษานั้นๆ 
ต้ังอยู หากผูอํ านวยการ   ครู  จบการศึกษาจากตางประเทศ  จะตองระบุ จังหวัด /รัฐ  และประเทศใหชัดเจน
 เม่ือ ว/ด/ป  ผูบันทึกจะตองบันทึกใหครบถวนท้ัง  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันท่ีและเดือนไดจริง  จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา 

 ๘. การอบรม  (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร)  จะบันทึกเฉพาะกรณีท่ีการอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ  สถาบันของรัฐ  สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง  ท้ังนี้จะตองระบุ  หัวขอการอบรม หนวยงานท่ีจัดการอบรม เปนชื่อ
เต็มท้ังหมด สวน จังหวัด-ประเทศ  จะเปน จังหวัด-ประเทศ ท่ีหนวยงานท่ีจัดต้ังอยู จํานวนวันท่ีเขารับการ อบรม โดย
ระบุ วัน  เดือน ป  ท่ีไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน 

 ๙. ใบอนุญาตใหเปนครู  การบรรจุครู  ครูใหญ  จําหนายครูใหญและหรือหนังสือแตงต้ัง/ถอดถอนครูหรือ
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูบันทึกก็สามารถบันทึกขอมูลจาก สช.8,  สช.11,  สช.18,  สช.19,  ,  ร.8 ข,  และ ร.12 
หรือเลขท่ีในหนังสือแตงต้ัง/ถอดถอนครู/ผูอํานวยการ  

 ๑๐.  ผลงาน    จะบันทึกผลงานวิจัยหรือผลงานท่ีไดรับการยอมรับหรือเปนประโยชนตอสวนรวม 

 ๑๑.  เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น 

       ๑๒.  การถูกลงโทษ  เปนการบันทึกประวัติท่ีบุคคลนัน้ไดรับการพิจารณาโทษถงึท่ีสุดแลวจากคณะกรรมการ 

       ๑๓. รายการอื่น ๆ สาํหรับบันทึกรายละเอยีดอืน่ ๆ นอกเหนือจากขอ   ๑  -  ๑๒ 



ทช. ๒

เลขที่ ............................หมูที่...............................ซอย.................................................ถนน.......................................................................

แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย................................

โทรศัพท..........................................โทรสาร...............................E - mail................................................... เริ่มบันทึกวันที่....................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่

บัญชีทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน...............................................................................................................................................



ทช. ๒

หนา. ๒.......

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



ทช. ๒

หนา...๓.....

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

(ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



 - ๑ -

ทช. ๒ 
 
 

 

 

ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ชื่อ–ชือ่สกลุ (ระบุคํานํานาม) ...............................................................................................สัญชาติ ................................ 
๒. วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................ จังหวัด-ประเทศ ........................................ 
๓. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา ................................................................. มารดา ........................................................ 
๔. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่........................ หมูท่ี ................. ซอย ............................................................ 
 ถนน ..................................................... แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ.................................................. 
 จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณยี .................................. โทรศัพท .................................................... 
๕. วุฒิ 
 

ประเภท วุฒิ-สาขา วิชาเอก สถาบัน จังหวดั-ประเทศ เม่ือ ว/ด/ป 

วิชาสามัญ 
     

     

วิชาทางการศกึษา 

     

     

     

     

อื่น ๆ  

     

     

     

     

     

      

 
๖.  การอบรม (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร) 
 

หัวขอการอบรม หนวยงานที่จดั จังหวัด-ประเทศ จํานวนวัน เม่ือ ว/ด/ป 
     

     

 

รูปถาย 
หนาตรง 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เลขบัตรประชาชน ……………………….. 

               
เลขที่หนังสือแตงต้ัง 

..........................

........................ 



 - ๒ -

๗. การแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ี........................................................................................ 

 ๗.๑  บรรจุเปนผูจัดการ  ใบอนญุาต  เลขท่ี ........................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 โรงเรียน………………………………………………….ประเภท………………………………………………….

 เขต/อําเภอ……………………………………………….จังหวัด……………………………………………………

 วุฒิ...................................................................................................................................................................................... 

      ใบอนุญาตใหจาํหนาย  เลขท่ี ................................................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

        ๗.๒  หนังสือแตงต้ังบุคลากรทางการศกึษา  เลขท่ี........... ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 โรงเรียน ............................................................................... ประเภท ........................... เขต/อําเภอ................................... 

 จังหวัด ................................................................................. วุฒิ ........................................................................................ 

 ตําแหนง/สอนวิชา-ชั้น ...................................................................................................................................................... 

 หนังสือถอดถอนบุคลากร  เลขท่ี ........................................ ลงวันท่ี ............................ ต้ังแตวันท่ี ................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

๘.   ผลงาน 

 ………..……………………………………………………………………………………………………………… 

๙.  เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑๐.  การถูกลงโทษ 

 ...................................................................................................................................................................................... 

๑๑. รายการอื่น ๆ  ..................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................... 

 
 
  .......................................................................................... 

  ( ) 

  ตําแหนง ............................................................. ผูบันทึก 

  วันท่ี…………./…………………../………………….. 

 



 - ๓ - 

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๒ 
ทะเบียนบุคลากรโรงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบนัทกึ) 

 

1. เลขประจําตัวบุคลากรทางการศกึษา  ถาไดรับการแตงต้ังหรือถอดถอนจะมีเลขประจําตัวเปน   

xx – xxxx – xxxx    ดังตัวอยาง 

  xx----- อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  xxxx ----- เลขท่ีบุคคลท่ีไดรับแตงต้ัง/ถอดถอนจํานวน ๒ – ๔  หลัก 

  xxxx -----          ป พ.ศ. ท่ีออกหนังสอื 

  เชน  เลขประจําตัว  ออส  ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑ 

  ออส  –   อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  ๐๐๓๓      –    เลขท่ีบุคคล  

                      ๒๕๕๑      –      ป พ. ศ.  

  ๐๐๓๓  – ลําดับการแตงต้ัง/ถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา  เปนคนท่ี   ๓๓  จะละเลขศูนยขางหนา     

๓   ไมได เพราะทําใหความหมายเปลีย่น  จึงเขยีนไดดังนี้    ออส   ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑  และจะบันทึกในบรรทัด เลข 

ประจําตัวคร ู

 

 

 

 

 

 

 ๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) ............................................................................................................................. 

  ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก  นาย,  นาง,  นางสาว,  ยศ,  ราชทินนาม,  บรรดาศักด์ิ,  สมณศักด์ิ,  

นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา  ชื่อ–ชื่อสกุลของบุคลากรทางการศึกษา  

 ๓. สัญชาติ ................................................................................................... 

  ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนชาวตางชาติ สวนผูท่ีถือสัญชาติไทยขอใหเวน
วางไว 

 ๔. จังหวัด-ประเทศ ..................................................................................... 
  ถาบุคลากรทางการศึกษามีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดท่ีเกิดเทานั้น โดยไมตองระบุ
ประเทศ แตถามีถิ่นกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ  จังหวัด/รัฐ  และประเทศใหชัดเจน 

 ๕. ท่ีอยูปจจุบัน (ทร.๑๔)  เลขท่ี ....................หมูท่ี ................. ซอย ....................................................................... 
  ถนน .................................................................................................................................................................... 
  ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามท่ีปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน 
 

เลขบัตรประชาชน ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๓ 

เลขที่หนังสือแตงต้ัง ออส – ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑  
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 ๖. วุฒิ 
  ประเภทของวุฒิ 

– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปท่ี ๓, มัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญระดับ
ตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ 

– วิชาทางการศึกษา หมายถึง  ผูท่ีมีวุฒิตอไปนี้  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.), ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.), ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง),  
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.), ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
ประถม (พ.ป.) 

– อื่น ๆ  หมายถึง  วุฒิท่ีนอกเหนือจาก วิชาสามัญ และวิชาทางการศึกษา 
 ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมท้ังวิชาเอก หากวุฒิท่ีศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวาบุคลากรคนนั้นๆ  มี 
วุฒิใดและจบการศกึษาทางดานใด  สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพ่ือประโยชนในดานการนิเทศภายในโรงเรียน  
การบริหารงาน  และการศึกษาวิจัยตอไป 
 สถาบัน  จะตองระบุเปนชื่อเต็มของสถาบัน หรือสถานศึกษา มิใชชื่อยอของสถาบัน หรือสถานศึกษา 
 จังหวัด-ประเทศ  กรณีครู/ผูอํานวยการจบการศึกษาในประเทศไทย  ใหระบุเฉพาะจังหวัดท่ีสถานศึกษานั้นๆ 
ต้ังอยู หากบุคลากรจบการศึกษาจากตางประเทศ จะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน 
 เม่ือ ว/ด/ป  ผูบันทึกจะตองบันทึกใหครบถวนท้ัง  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันท่ีและเดือนไดจริง  จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา 

 ๗. การอบรม  (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร)  จะบันทึกเฉพาะกรณีท่ีการอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ  สถาบันของรัฐ  สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง  ท้ังนี้จะตองระบุ  หัวขอการอบรม หนวยงานท่ีจัดการอบรม เปนชื่อ
เต็มท้ังหมด สวน จังหวัด-ประเทศ  จะเปน จังหวัด-ประเทศ ท่ีหนวยงานท่ีจัดต้ังอยู จํานวนวันท่ีเขารับการ อบรม โดยระบุ 
วัน  เดือน ป  ท่ีไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน 

 ๘. หนังสือแตงต้ัง/ถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา   ผูบันทึกก็สามารถบันทึกขอมูลจากหนังสือแตงต้ัง/ถอด
ถอนบุคลากรทางการศึกษา 

 ๙.    ผลงาน    จะบันทึกผลงานวิจัยหรือผลงานท่ีไดรับการยอมรับหรือเปนประโยชนตอสวนรวม 

 ๑๐.  เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น 

       ๑๑.  การถูกลงโทษ  เปนการบันทึกประวัติท่ีบุคคลนั้นไดรับการพิจารณาโทษถงึท่ีสุดแลวจากคณะกรรมการ 

       ๑๒. รายการอืน่ ๆ สําหรับบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑-๑๑ 



ทช. ๓

เลขที่ ................................ .หมูที่...............................ถนน..........................................................................................................................................

แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................

โทรศัพท....................................โทรสาร.................................................E - mail................................................... เริ่มบันทึกวันที่..........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

หรือเลขที่สัญญาจาง (ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่

บัญชีทะเบียนเจาหนาที่
โรงเรียน...............................................................................................................................................



ทช. ๓

หนา. ๒.......

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

หรือเลขที่สัญญาจาง (ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



ทช. ๓

หนา...๓.....

โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................

ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ  - ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง แตงตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ

หรือเลขที่สัญญาจาง (ระบุคํานําหนานาม) ที่แตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่



 - ๑ - 

ทช. ๓ 
 
 

 

 

ทะเบียนเจาหนาท่ีโรงเรยีนเอกชน 

๑. ชื่อ–ชือ่สกลุ (ระบุคํานํานาม) ...............................................................................................สัญชาติ................................ 
๒. วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................ จังหวัด-ประเทศ ........................................ 
๓. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา.................................................................มารดา ........................................................ 
๔. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่........................หมูท่ี .................ซอย............................................................ 
 ถนน.....................................................แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ.................................................. 
 จังหวัด .................................................รหัสไปรษณยี ..................................โทรศัพท.................................................... 
๕. วุฒิ 
 

ประเภท วุฒิ-สาขา วิชาเอก สถาบัน จังหวดั-ประเทศ เม่ือ ว/ด/ป 
     

วิชาสามัญ 
     

     

     อื่น ๆ  

     

 
๖.  การอบรม (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร) 
 

หัวขอการอบรม หนวยงานที่จดั จังหวัด-ประเทศ จํานวนวัน เม่ือ ว/ด/ป 
     

     

     

๗. แตงต้ังและถอดถอน 

             หนังสือแตงต้ัง  เลขท่ี ....................................................ลงวันท่ี............................ ต้ังแตวันท่ี................................... 

 โรงเรียน...............................................................................ประเภท........................... เขต/อําเภอ................................... 

 จังหวัด .................................................................................วุฒิ........................................................................................ 

 ปฏิบัติหนาท่ี...................................................................................................................................................................... 

รูปถาย 
หนาตรง 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เลขบัตรประชาชน ……………………….. 

               
เลขที่หนังสือแตงต้ัง 

..........................

........................ 
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 หนังสือถอดถอน  เลขท่ี ......................................................ลงวันท่ี............................ ต้ังแตวันท่ี................................... 

 สาเหตุ ................................................................................................................................................................................ 

๘.  ประสบการณ 

 ๘.๑  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๘.๒  ………………………………………………………………………………………………………………… 

๙.  การถูกลงโทษ 

 ๙.๑ .......................................................................................................................................................................... 

 ๙.๒  ......................................................................................................................................................................... 

๑๐. รายการอื่น ๆ ..................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 
 
  .......................................................................................... 

  ( ) 

  ตําแหนง ............................................................. ผูบันทึก 

  วันท่ี…………./…………………../………………….. 

 



 - ๓ - 

 

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๓ 
ทะเบียนเจาหนาทีโ่รงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบันทึก) 

 

๑. เลขประจําตัวเจาหนาท่ี ถาไดรับการแตงต้ังใหมหรือถอดถอนจะมีเลขประจําตัวเปน   

xx – xxxx – xxxx    ดังตัวอยาง 

  xx-------- อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  xxxx ----- เลขท่ีบุคคลท่ีไดรับแตงต้ัง/ถอดถอนจํานวน  ๒  -  ๔  หลัก 

  xxxx -----             ป พ.ศ. ท่ีออกหนังสือ 

  เชน  เลขประจําตัว  ออส    ๐๐๓๓  -  ๒๕๕๑ 

  อจ/ออส  –   อักษรยอชือ่โรงเรยีน 

  ๐๐๓๓      –    เลขท่ีบุคคล  

                      ๒๕๕๑     –      ป พ. ศ.  

         ๐๐๓๓      – ลําดับการแตงต้ัง/ถอดถอนเจาหนาที่  เปนคนที่  ๓๓  จะละเลขศูนยขางหนา  ๓ ไมได เพราะทํา

ใหความหมายเปลี่ยน  จึงเขียนไดดังนี้ ออส   ๐๐๓๓  -  ๒๕๕๑  และจะบันทึกในบรรทัด เลขประจําตัวเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 ๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) ............................................................................................................................. 

  ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก  นาย,  นาง,  นางสาว,  ยศ,  ราชทินนาม,  บรรดาศักด์ิ,  สมณศักด์ิ,  

นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา  ชื่อ–ชื่อสกุลของเจาหนาท่ี  

 ๓. สัญชาติ ................................................................................................... 

  ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของเจาหนาท่ีท่ีเปนชาวตางชาติ สวนผูท่ีถือสัญชาติไทยขอใหเวนวางไว 

 ๔. จังหวัด-ประเทศ ..................................................................................... 
  ถาเจาหนาท่ีมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดท่ีเกิดเทานั้น โดยไมตองระบุประเทศ แตถา
คนกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ  จังหวัด/รัฐ  และประเทศใหชัดเจน 

 ๕. ท่ีอยูปจจุบัน (ทร.๑๔)  เลขท่ี ....................หมูท่ี .................ซอย....................................................................... 
  ถนน.................................................................................................................................................................... 
  ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามท่ีปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน 
 
 

เลขบัตรประชาชน ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑ 

เลขที่หนังสือแตงต้ัง ออส – ๐๐๓๓  - ๒๕๕๑ 
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 ๖. วุฒิ 
  ประเภทของวุฒิ 

– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปท่ี ๓, มัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญ
ระดับตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ 

– อื่น ๆ  หมายถึง  วุฒิท่ีนอกเหนือจาก วิชาสามัญ  
 ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมท้ังวิชาเอก หากวุฒิท่ีศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวาเจาหนาท่ีโรงเรียน
เอกชนคนนั้นๆ  มีวุฒิใด  สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพ่ือประโยชนในดานการกํากับดูแลภายในโรงเรียน และ  
การบริหารงานตอไป 
  จังหวัด-ประเทศ  กรณีเจาหนาท่ีจบการศึกษาในประเทศไทย  ใหระบุเฉพาะจังหวัดท่ีสถานศึกษานั้นๆ 
ต้ังอยู หากเจาหนาท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศ จะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน 
 เม่ือ ว/ด/ป  ผูบันทึกจะตองบันทึกใหครบถวนท้ัง  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันท่ีและเดือนไดจริง  จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา 

 ๗. การอบรม  (เฉพาะท่ีมีวุฒิบัตร)  จะบันทึกเฉพาะกรณีท่ีการอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ  สถาบันของรัฐ  สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง  ท้ังนี้จะตองระบุ  หัวขอการอบรม หนวยงานท่ีจัดการอบรม เปนชือ่
เต็มท้ังหมด สวน จังหวัด-ประเทศ  จะเปน จังหวัด-ประเทศ ท่ีหนวยงานท่ีจัดต้ังอยู จํานวนวันท่ีเขารับการ อบรม โดย
ระบุ วัน  เดือน ป  ท่ีไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน 

 ๘.   ประสบการณ  จะบันทึกเฉพาะกรณีท่ีมีหนังสือรับรองการมีประสบการณการทํางานจากหนวยงานอื่น 

 ๙.    การถูกลงโทษ  เปนการบันทึกประวัติท่ีบุคคลนั้นไดรับการพิจารณาโทษถึงท่ีสุดแลวจากคณะกรรมการ 

       ๑๐.  รายการอืน่ ๆ สําหรับบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ   ๑ - ๙ 

 
 
 



1

สมดประจาํตัวผอํานวยการ/รองผอํานวยการ/ครสมุดประจาตวผูอานวยการ/รองผูอานวยการ/ครู
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
              กระทรวงศึกษาธิการ                                                                             ทช.๔



1

ขอแนะนํา
1. การมีสมุดประจําตัวผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   โรงเรียนเอกชน
   1.1 โรงเรียนเปนผูออกสมุดประจําตัวผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/ครู และบุคลากรทาง
       การศึกษาโรงเรียนเอกชน
   1.2 ในกรณีชํารุด-สูญหาย เมื่อขอใหมจะออกสมุดใหมให และประทับตรา   
       “แทนเลมเดิม” ที่มุมบนดานขวาหนาแรกดวยหมึกแดง
2. สมุดประจําตัวฯ ใชไดตลอดชีพของการเปนผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/ครู และบุคลากร
   ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ควรเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย และควรถายสําเนาคูฉบับไว
3. ในกรณีออกจากโรงเรียนใด โรงเรียนนั้นตองเปนผูบันทึกการออกจากโรงเรียน นับจาก
   วันถอดถอน   วนถอดถอน
4. “รูปถาย” ใหประทับตราโรงเรียนทีมุ่มขวาดานลาง
5. “ผูออกสมุดประจําตัว” หมายถึง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน เปนผูลงนามในสมุดและประทับ
    ตรายางชื่อ-สกุลไวใหชัดเจน

     เลขประจําตัวประชาชน

   

                                                                        เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร

1

                                                     เลขที่ใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครู

                                                              ชือ่.......................................................................

ํ 

รูปถาย
1 นิ้ว

                                                    ตําแหนง.............................................................................

...................                                            ผูออกสมุดประจําตัว
  (ลายมอืชื่อ)



2

ประวัติยอผูถือบัตร ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

2

1. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..........................

2. ที่อยู (ทร.14).....................................................................................

3. ช่ือบิดา....................................ช่ือมารดา...........................................

   อาชีพบิดา................................อาชีพมารดา.....................................

่4. ช่ือสามีหรือภรรยา............................................................................

   เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

   อาชีพสามีหรือภรรยา.......................................................................

5  บตรชื่อ (1) ว ด ป  เกิด

3

5. บุตรชอ (1)........................................ว.ด.ป. เกด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

6. บุตรช่ือ (2)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

7. บุตรช่ือ (3)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

8. บุตรช่ือ (4)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................



3

วุฒิการศึกษา ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

4

1. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

2. วุฒิ...............................................จาก...............................................

ื่    จังหวัด.........................................เมือ..............................................

3. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

5

4. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

5. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

6. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................



4

รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู 

 บุคลากรทางการศึกษา เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ

6

1. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

2. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ต

ต

ถ

ถ

3. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
ถ

4. โรงเรียน................................................

7

ต

ถ
   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

5. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

6. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ถ

ถ

ต

   อาเภอ/เขต..................จงหวด...............



5

รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู 

 บุคลากรทางการศึกษา เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ

8

7. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

8. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ต

ต

ถ

ถ

9. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
ถ

10. โรงเรียน...............................................

9

ต

ถ
    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

11. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

12. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

ต

ถ

ถ

ต

    อาเภอ/เขต..................จงหวด..............



6

รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู 

 บุคลากรทางการศึกษา เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ

10

13. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

14. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

ต

ต

ต

ถ

ถ

15. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
ถ

16. โรงเรียน...............................................

11

ต

ถ
    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

17. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

18. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

ต

ถ

ถ

ต

    อาเภอ/เขต..................จงหวด..............



7

ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

12

13



8

ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

14

15



9

ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

16

6. “ผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ” ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อยอกํากับและประทับตรายางชื่อ-สกุล
     ไวใหชัดเจน
8. “บุตร” ควรเรียงลําดับการเกิด กอน-หลัง
9. “วุฒิการศึกษา” ควรลงเรียงลําดับการไดมา กอน-หลังุ
10.“ตําแหนง” หมายถึง  ตําแหนงในการปฏิบัติงาน เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู หรือ
      บุคลากรทางการศึกษา เปนตน
11. เลขที่หนังสือและวันที่ “ต” หมายถึง เลขที่หนังสือทีโ่รงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
      ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา และวันที่ที่แตงตั้ง
12. เลขที่หนังสือและวันที่ “ถ” หมายถึง เลขที่หนังสือทีโ่รงเรียนถอดถอนออกจากหนาที่
      ผอํานวยการ รองผอํานวยการ คร หรือบคลากรทางการศึกษา แล วันที่ที่ถอดถอน      ผูอานวยการ รองผูอานวยการ ครู หรอบุคลากรทางการศกษา และวนททถอดถอน
13.“ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง” ใชในกรณีชองขอมูลเดิมเต็ม หรือเปนขอมูลใหม และเปนขอมูล
      ที่เกี่ยวของกับการขอรับสวัสดิการของครู
14. การบันทึกรายการอาจใชพิมพดีด หรือลายมือ กรณีเปนลายมือเขียนใหอานไดชัดเจนไมเปนที่สงสัย 



1

  ่สมุดประจาํตัวเจาหนาทีโรงเรียนเอกชน

สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
        กระทรวงศึกษาธิการ                                      ทช. ๔



1

ขอแนะนํา
1. การมีสมุดประจําตัวเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
   1.1 โรงเรียนเปนผูออกสมุดประจําตัวเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
   1.2 ในกรณีชํารุด-สูญหาย เมื่อขอใหมจะออกสมุดใหมให และประทับตรา   

่    ึ       “แทนเลมเดิม” ทีมุมบนดานขวาหนาแรกดวยหมึกแดง
2. สมุดประจําตัวฯ ใชไดตลอดชีพของการเปนเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน  ควรเก็บ
   รักษาไวในที่ปลอดภัย และควรถายสําเนาคูฉบับไว
3. ในกรณีออกจากโรงเรียนใด โรงเรียนนั้นตองเปนผูบันทึกการออกจากโรงเรียน นับ

จากวันถอดถอน
ป  ใ ป ั โ ี ี่  4. “รูปถาย” ใหประทับตราโรงเรียนทีมุมขวาดานลาง

5. “ผูออกสมุดประจําตัว” หมายถึง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน เปนผูลงนามในสมุดและ
ประทับตรายางชื่อ-สกุลไวใหชัดเจน

    เลขประจําตัวประชาชน

   

1

                                                                       

                                        ช่ือ.......................................................................

                                        ตําแหนง.............................................................................

รูปถาย
1 นิ้ว

...................                                   ผูออกสมุดประจําตัว
  (ลายมือช่ือ)



2

ประวัติยอผูถือบัตร ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

2

1. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..........................

2. ที่อยู (ทร.14).....................................................................................

3. ช่ือบิดา....................................ช่ือมารดา...........................................

   อาชีพบิดา................................อาชีพมารดา.....................................

่4. ช่ือสามีหรือภรรยา............................................................................

   เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

   อาชีพสามีหรือภรรยา.......................................................................

5  บตรชื่อ (1) ว ด ป  เกิด

3

5. บุตรชอ (1)........................................ว.ด.ป. เกด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

6. บุตรช่ือ (2)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

7. บุตรช่ือ (3)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

8. บุตรช่ือ (4)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................

  เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................



3

วุฒิการศึกษา ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

4

1. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

2. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด เมื่อ    จงหวด.........................................เมอ..............................................

3. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

5

4. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

5. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

6. วุฒิ...............................................จาก...............................................

    จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................



4

รายการเปนเจาหนาที่ เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ

6

1. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

2. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ต

ต

ถ

ถ

3. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
ถ

4. โรงเรียน................................................

7

ต

ถ
   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

5. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

6. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ถ

ถ

ต

   อาเภอ/เขต..................จงหวด...............



5

รายการเปนเจาหนาที่ เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ
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7. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

8. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

ต

ต

ต

ถ

ถ

9. โรงเรียน................................................

   อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
ถ

10. โรงเรียน...............................................

9

ต

ถ
    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

11. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

12. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

ต

ถ

ถ

ต

    อาเภอ/เขต..................จงหวด..............



6

รายการเปนเจาหนาที่ เลขที่หนังสือ วันที่

ผูรับใบอนุญาต

ลงนามกํากับ
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13. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

14. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

ต

ต

ต

ถ

ถ

15. โรงเรียน..............................................

    อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
ถ

16. โรงเรียน...............................................

11

ต

ถ
    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

17. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

18. โรงเรียน...............................................

    อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............

ต

ถ

ถ

ต

    อาเภอ/เขต..................จงหวด..............



7

ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

12

13



8

ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

14

6. “ผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ” ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อยอกํากับและประทับตรายาง
ช่ือ-สกุล ไวใหชัดเจน

8. “บุตร” ควรเรียงลําดับการเกิด กอน-หลัง
9. “วุฒิการศึกษา” ควรลงเรียงลําดับการไดมา กอน-หลังุ
10.“ตําแหนง” หมายถึง  เจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชน
11. เลขที่หนังสือและวันที่ “ต” หมายถึง เลขที่หนังสือที่โรงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
      เจาหนาที่โรงเรียน และวันที่ที่แตงตั้ง
12. เลขที่หนังสือและวันที่ “ถ” หมายถึง เลขที่หนังสือที่โรงเรียนถอดถอนออกจาก
      หนาที่ เจาหนาที่โรงเรียน และวันที่ที่ถอดถอน

 ิ่ ิ ป ี่ ป ใ ใ ี   ิ ็ ื ป  ใ 13.“ขอมูลเพิมเติม / เปลียนแปลง” ใชในกรณีชองขอมูลเดิมเต็ม หรือเปนขอมูลใหม
       และเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอรับสวัสดิการของเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
14. การบันทึกรายการอาจใชพิมพดีด หรือลายมือ กรณีเปนลายมือเขียนใหอานได
      ชัดเจน ไมเปนที่สงสัย 
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ขอมูลเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ
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