เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๑
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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการของโรงเรียน
“ครู” หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ครูของโรงเรียน
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุน การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใ หบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผูปฏิบัตหิ นาที่งานทะเบียนวัดผล และผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูปฏิบัติหนาที่อื่นนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน
“ทะเบียนครู” หมายความวา ทะเบียนประวัติผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือครูที่ไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
“ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
“ทะเบียนเจาหนาที่” หมายความวา ทะเบียนประวัติของเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่อื่นนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ขอ ๔ ใหโรงเรียนจัดทําทะเบียนครู ตามแบบ ทช. ๑ ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
ตามแบบ ทช. ๒ และทะเบียนเจาหนาที่ ตามแบบ ทช. ๓ ทายระเบียบนี้
การจัดทําทะเบียนตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนสามารถจัดทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
(๑) เอกสารปกติที่ โรงเรี ยนจัด ทําขึ้น ต องมีรูป แบบและรายละเอีย ดตามแบบที่สํา นักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
(๒) เอกสารอิ เล็คทรอนิ คสที่ โรงเรียนจัดทํ าขึ้น โดยมี รูปแบบและรายละเอียดตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
โรงเรียนตองเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งใหอยูในสภาพที่สมบูรณครบถวน ปลอดภัยและ
สามารถใชอางอิงไดตลอดไป
ขอ ๕ ใหผู อํานวยการดํ าเนิ น การบั น ทึก การเปลี่ ยนแปลงการแต งตั้ง และถอดถอนการ
เปลี่ยนแปลงประวั ติ ขอมูล ครู บุคลากรทางการศึ กษาและเจาหนาที่ ลงในทะเบียนครู ทะเบีย น
บุคลากรทางการศึกษาและทะเบียนเจาหนาที่ใหถูกตองเปนปจจุบัน
ขอ ๖ ใหโรงเรียนจัดทําสมุดประจําตัวผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจาหนาที่ ที่ไดรับแตงตั้งเปนครั้งแรกในโรงเรียน ตามแบบ ทช. ๔ ทายระเบียบนี้ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรั บ แตงตั้ง และใหถือวาสมุดประจําตัวเปน สวนหนึ่งของทะเบีย น
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ และใหผูรับใบอนุญาตลงนาม
กํากับการบันทึกขอมูลในสมุดประจําตัว
กรณีที่ ผูอํ านวยการ รองผูอํ านวยการ ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และเจ าหนา ที่มี สมุ ด
ประจําตัว อยูแลว ใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดประจําตัวและใหผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ
ขอ ๗ ในกรณีที่สมุดประจําตัว ตามขอ ๖ ชํารุด หรือสูญหายใหผูรับใบอนุญาตออกสมุด
ประจําตัวใหมและประทับคําวา “แทนเลมเดิม” ดวยหมึกสีแดง
ขอ ๘ ทะเบียนครู และทะเบียนเจาหนาที่ที่โรงเรียนไดจัดทําไวเดิมใหยังคงใชไดตอไป
หากมีการจัดทําขึ้นใหมใหจัดทําตามรูปแบบที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๙ สมุดประจําตัวครูที่ออกตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหใช
อางอิง หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหโรงเรียนจัดทําสมุดประจําตัวผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ ตามรูปแบบ ทช. ๔ และบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงลงใน
สมุดประจําตัวเลมใหม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และ
ใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จรวยพร ธรณินทร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ทช. ๑

บัญชีทะเบียนผูอํานวยการ ครูโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน.....................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ...........................................หมู.......................ซอย............................................ถนน........................................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท...................................โทรสาร.......................................E - mail...................................................
เริ่มบันทึกวันที่...............................
ถอดถอน หมายเหตุ
ที่ เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
(ระบุคํานําหนานาม)
ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่

ทช. ๑
หนา. ๒.......
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่ เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
(ระบุคํานําหนานาม)
ตั้งแตวันที่

ถอดถอน หมายเหตุ
ตั้งแตวันที่

ทช. ๑
หนา...๓.....
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่ เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
(ระบุคํานําหนานาม)
ตั้งแตวันที่

ถอดถอน หมายเหตุ
ตั้งแตวันที่

-๑-

ทช. ๑
รูปถาย
หนาตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขบัตรประชาชน
เลขที่หนังสือแตงตั้ง

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

ทะเบียนผูอํานวยการ ครูโรงเรียนเอกชน
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ–ชือ่ สกุล (ระบุคํานํานาม) ...............................................................................................สัญชาติ................................
วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................ จังหวัด-ประเทศ ........................................
ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา ................................................................. มารดา ........................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่ ........................ หมูที่ ................. ซอย............................................................
ถนน ..................................................... แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ..................................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย .................................. โทรศัพท ....................................................
๕. ตําแหนง
.......ผูอํานวยการ
......รองผูอํานวยการ
.......ครู
๖. วุฒิ
ประเภท

วุฒิ-สาขา

วิชาเอก

สถาบัน

จังหวัด-ประเทศ

เมื่อ ว/ด/ป

วิชาสามัญ

วิชาทางการศึกษา

อื่น ๆ

๗. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร)
หัวขอการอบรม

หนวยงานที่จดั

จังหวัด-ประเทศ

จํานวนวัน

เมื่อ ว/ด/ป

-๒-

๘. การอนุญาตใหเปนครู/แตงตั้งถอดถอน
๘.๑ เลขที่ใบอนุญาตใหเปนครู
(๑) ใบอนุญาตใหเปนครู (ร.๘ ข ) เลขที่ ................... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สอนวิชา-ชั้น......................................................................................................................................................................
(๒) ใบอนุญาตใหเปนครู ( สช.๑๑) เลขที.................
่
ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สอนวิชา-ชั้น......................................................................................................................................................................
๘.๒ ใบอนุญาตใหบรรจุครู
(๑)ใบอนุญาตใหบรรจุครู (สช.๑๘/สช.๑๙) เลขที่..... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
ปจจุบันบรรจุเปนครูโรงเรียน ............................................. ประเภท........................... เขต/อําเภอ...................................
จังหวัด ................................................................................. วุฒิที่ใชบรรจุ .......................................................................
สอนวิชา-ชั้น......................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตใหจาํ หนายครู (ร.๑๒) เลขที่ ............................... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
(๒) หนังสือแตงตั้งครู เลขที่ ........................................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
ปจจุบันบรรจุเปนครูโรงเรียน ............................................. ประเภท........................... เขต/อําเภอ...................................
จังหวัด ................................................................................. วุฒิที่ใชบรรจุ .......................................................................
สอนวิชา-ชั้น......................................................................................................................................................................
หนังสือถอดถอนครู เลขที่ ................................................. ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
๙. ใบอนุญาตใหเปนครูใหญ
(๑) ใบอนุญาตใหเปนครูใหญ (สช.๘) เลขที่ ............ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
ใบอนุญาตใหจําหนายครูใหญ (ร.๑๒) เลขที่ ...................... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
(๒) หนังสือแตงตั้งผูอํานวยการ เลขที่ ...................... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
หนังสือถอดถอนผูอํานวยการ เลขที...................................
่
ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................

-๓-

(๓) หนังสือแตงตั้งรองผูอํานวยการ เลขที่ ................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
หนังสือถอดถอนรองผูอํานวยการ เลขที่ ............................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
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
วันที่…………./…………………../…………………..

-๔-

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๑
ทะเบียนผูอํานวยการ ครูโรงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบันทึก)
๑. เลขประจําตัวครู ครูใหญ ผูอํานวยการ รองผูอ ํานวยการ ถาไดรับการแตงตัง้ ใหมหรือถอดถอน
จะมีเลขประจําตัวเปน xx – xxxx – xxxx ดังตัวอยาง
xx----อักษรยอชือ่ โรงเรียน
xxxx ----เลขที่บุคคลทีไ่ ดรับแตงตั้ง/ถอดถอนจํานวน ๒ – ๔ หลัก
xxxx ----ป พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
เชน เลขประจําตัวครู อจ/ออส – ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑
อจ/ออส – อักษรยอชือ่ โรงเรียน
๐๐๓๓ - เลขที่บุคคล
๒๕๕๑ – ป พ. ศ.
๐๐๓๓ – ลําดับการแตงตัง้ /ถอดถอนครู ครูใหญ ผูอํานวยการ รองผูอ ํานวยการ เปนคนที่ ๓๓ จะละ
เลขศูนยขางหนา ๓ ไมได เพราะทําใหความหมายเปลีย่ น จึงเขียนไดดงั นี้ ออส ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑ และจะบันทึกใน
บรรทัด เลขประจําตัวครู

เลขบัตรประชาชน

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑

เลขที่หนังสือแตงตั้ง

ออส ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑

๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) .............................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ราชทินนาม, บรรดาศักดิ์, สมณศักดิ์,
นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา ชื่อ–ชื่อสกุลของผูอํานวยการ ครู
๓. สัญชาติ ...................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของครูที่เปนชาวตางชาติ สวนผูที่ถือสัญชาติไทยขอใหเวนวางไว
๔. จังหวัด-ประเทศ .....................................................................................
ถาผูอํานวยการ ครูมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดที่เกิดเทานั้น โดยไมตองระบุประเทศ
แตถาผูอํานวยการ ครูมีถิ่นกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน
๕. ที่อยูปจจุบัน (ทร.๑๔) เลขที่ ....................หมูที่ ................. ซอย .......................................................................
ถนน ....................................................................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน

-๕-

๖. เลือกตําแหนงโดยใชเครื่องหมาย / หนาตําแหนงที่ตองการ
๗. วุฒิ
ประเภทของวุฒิ
– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปที่ ๓, มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญ
ระดับตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ
– วิชาทางการศึกษา หมายถึง ผูที่มีวุฒิตอไปนี้ ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศึกษา
ศาสตรบั ณฑิ ต (ศษ.บ.), ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึ กษา (ป.กศ.), ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึ กษาชั้ นสู ง (ป.กศ.สู ง ),
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.), ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
ประถม (พ.ป.)
– อื่น ๆ หมายถึง วุฒิที่นอกเหนือจาก วิชาสามัญ และวิชาทางการศึกษา
ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมทั้งวิชาเอก หากวุฒิที่ศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวา บุคคลคนนั้นๆ มีวุฒิ
ใดและจบการศึกษาทางดานใด สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพื่อประโยชนในดานการนิเทศภายในโรงเรียน
การบริหารงาน และการศึกษาวิจัยตอไป
สถาบัน จะตองระบุเปนชื่อเต็มของสถาบัน หรือสถานศึกษา มิใชชื่อยอของสถาบัน หรือสถานศึกษา
จังหวัด-ประเทศ กรณีผูอํานวยการ ครู จบการศึกษาในประเทศไทย ใหระบุเฉพาะจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ
ตั้ ง อยู หากผู อํ า นวยการ ครู จบการศึ ก ษาจากต า งประเทศ จะต อ งระบุ จั ง หวั ด /รั ฐ และประเทศให ชั ด เจน
เมื่อ ว/ด/ป ผูบันทึกจะตองบันทึกใหครบถวนทั้ง วัน เดือน ป ที่ไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันที่และเดือนไดจริง จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
๘. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร) จะบันทึกเฉพาะกรณีที่การอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ สถาบันของรัฐ สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง ทั้งนี้จะตองระบุ หัวขอการอบรม หนวยงานที่จัดการอบรม เปนชื่อ
เต็มทั้งหมด สวน จังหวัด-ประเทศ จะเปน จังหวัด-ประเทศ ที่หนวยงานที่จัดตั้งอยู จํานวนวันที่เขารับการ อบรม โดย
ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน
๙. ใบอนุญาตใหเปนครู การบรรจุครู ครูใหญ จําหนายครูใหญและหรือหนังสือแตงตั้ง/ถอดถอนครูหรือ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูบันทึกก็สามารถบันทึกขอมูลจาก สช.8, สช.11, สช.18, สช.19, , ร.8 ข, และ ร.12
หรือเลขที่ในหนังสือแตงตั้ง/ถอดถอนครู/ผูอํานวยการ
๑๐. ผลงาน จะบันทึกผลงานวิจัยหรือผลงานที่ไดรับการยอมรับหรือเปนประโยชนตอสวนรวม
๑๑. เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น
๑๒. การถูกลงโทษ เปนการบันทึกประวัติที่บุคคลนัน้ ไดรับการพิจารณาโทษถึงที่สุดแลวจากคณะกรรมการ
๑๓. รายการอื่น ๆ สําหรับบันทึกรายละเอียดอืน่ ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ - ๑๒

ทช. ๒

บัญชีทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน...............................................................................................................................................
เลขที่ ............................หมูที่...............................ซอย.................................................ถนน.......................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท..........................................โทรสาร...............................E - mail...................................................
เริ่มบันทึกวันที่....................................
ถอดถอน
หมายเหตุ
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ทช. ๒
หนา. ๒.......
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ถอดถอน
ตั้งแตวันที่

หมายเหตุ

ทช. ๒
หนา...๓.....
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ถอดถอน
ตั้งแตวันที่

หมายเหตุ

-๑-

ทช. ๒
รูปถาย
หนาตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขบัตรประชาชน
เลขที่หนังสือแตงตั้ง

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

ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ–ชือ่ สกุล (ระบุคํานํานาม) ...............................................................................................สัญชาติ................................
วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................ จังหวัด-ประเทศ ........................................
ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา ................................................................. มารดา ........................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่ ........................ หมูที่ ................. ซอย............................................................
ถนน ..................................................... แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ..................................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย .................................. โทรศัพท ....................................................
๕. วุฒิ
ประเภท

วุฒิ-สาขา

วิชาเอก

สถาบัน

จังหวัด-ประเทศ

เมื่อ ว/ด/ป

วิชาสามัญ

วิชาทางการศึกษา

อื่น ๆ

๖. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร)
หัวขอการอบรม

หนวยงานที่จดั

จังหวัด-ประเทศ

จํานวนวัน

เมื่อ ว/ด/ป

-๒-

๗. การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่........................................................................................
๗.๑ บรรจุเปนผูจัดการ ใบอนุญาต เลขที่ ........................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
โรงเรียน………………………………………………….ประเภท………………………………………………….
เขต/อําเภอ……………………………………………….จังหวัด……………………………………………………
วุฒิ......................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตใหจาํ หนาย เลขที่ ................................................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
๗.๒ หนังสือแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา เลขที่........... ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
โรงเรียน............................................................................... ประเภท........................... เขต/อําเภอ...................................
จังหวัด ................................................................................. วุฒิ ........................................................................................
ตําแหนง/สอนวิชา-ชั้น ......................................................................................................................................................
หนังสือถอดถอนบุคลากร เลขที่ ........................................ ลงวันที่ ............................ ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
๘. ผลงาน
………..………………………………………………………………………………………………………………
๙. เกียรติประวัต/ิ เครื่องราชอิสริยาภรณ
……………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐. การถูกลงโทษ
......................................................................................................................................................................................
๑๑. รายการอื่น ๆ .....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................
(

)

ตําแหนง ............................................................. ผูบันทึก
วันที่…………./…………………../…………………..

-๓-

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๒
ทะเบียนบุคลากรโรงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบันทึก)
1. เลขประจําตัวบุคลากรทางการศึกษา ถาไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจะมีเลขประจําตัวเปน
xx – xxxx – xxxx ดังตัวอยาง
xx----อักษรยอชือ่ โรงเรียน
xxxx ----เลขที่บุคคลทีไ่ ดรับแตงตั้ง/ถอดถอนจํานวน ๒ – ๔ หลัก
xxxx ----ป พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
เชน เลขประจําตัว ออส ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑
ออส – อักษรยอชือ่ โรงเรียน
๐๐๓๓ – เลขที่บุคคล
๒๕๕๑ – ป พ. ศ.
๐๐๓๓ –
ลําดับการแตงตั้ง/ถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา เปนคนที่ ๓๓ จะละเลขศูนยขางหนา
๓ ไมได เพราะทําใหความหมายเปลีย่ น จึงเขียนไดดังนี้ ออส ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑ และจะบันทึกในบรรทัด เลข
ประจําตัวครู

เลขบัตรประชาชน

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๓

เลขที่หนังสือแตงตั้ง

ออส – ๐๐๓๓ – ๒๕๕๑

๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) .............................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ราชทินนาม, บรรดาศักดิ์, สมณศักดิ์,
นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา ชื่อ–ชื่อสกุลของบุคลากรทางการศึกษา
๓. สัญชาติ ...................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของบุคลากรทางการศึกษาที่เปนชาวตางชาติ สวนผูที่ถือสัญชาติไทยขอใหเวน
วางไว
๔. จังหวัด-ประเทศ .....................................................................................
ถาบุคลากรทางการศึกษามี ถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดที่เ กิดเทานั้น โดยไมตองระบุ
ประเทศ แตถามีถิ่นกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน
๕. ที่อยูปจจุบัน (ทร.๑๔) เลขที่ ....................หมูที่ ................. ซอย .......................................................................
ถนน ....................................................................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน

-๔-

๖. วุฒิ
ประเภทของวุฒิ
– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปที่ ๓, มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญระดับ
ตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ
– วิชาทางการศึกษา หมายถึง ผูที่มีวุฒิตอไปนี้ ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศึกษา
ศาสตรบั ณฑิ ต (ศษ.บ.), ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึ ก ษา (ป.กศ.), ประกาศนี ย บั ตรวิ ชาการศึ ก ษาชั้ น สู ง (ป.กศ.สู ง ),
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.), ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
ประถม (พ.ป.)
– อื่น ๆ หมายถึง วุฒิที่นอกเหนือจาก วิชาสามัญ และวิชาทางการศึกษา
ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมทั้งวิชาเอก หากวุฒิที่ศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวาบุคลากรคนนั้นๆ มี
วุฒิใดและจบการศึกษาทางดานใด สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพื่อประโยชนในดานการนิเทศภายในโรงเรียน
การบริหารงาน และการศึกษาวิจัยตอไป
สถาบัน จะตองระบุเปนชื่อเต็มของสถาบัน หรือสถานศึกษา มิใชชื่อยอของสถาบัน หรือสถานศึกษา
จังหวัด-ประเทศ กรณีครู/ผูอํานวยการจบการศึกษาในประเทศไทย ใหระบุเฉพาะจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ
ตั้งอยู หากบุคลากรจบการศึกษาจากตางประเทศ จะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน
เมื่อ ว/ด/ป ผู บันทึกจะตองบั นทึกให ครบถ วนทั้ง วัน เดือน ป ที่ ไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันที่และเดือนไดจริง จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
๗. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร) จะบันทึกเฉพาะกรณีที่การอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ สถาบันของรัฐ สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง ทั้งนี้จะตองระบุ หัวขอการอบรม หนวยงานที่จัดการอบรม เปนชื่อ
เต็มทั้งหมด สวน จังหวัด-ประเทศ จะเปน จังหวัด-ประเทศ ที่หนวยงานที่จัดตั้งอยู จํานวนวันที่เขารับการ อบรม โดยระบุ
วัน เดือน ป ที่ไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน
๘. หนังสือแตงตั้ง/ถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา ผูบันทึกก็สามารถบันทึกขอมูลจากหนังสือแตงตั้ง/ถอด
ถอนบุคลากรทางการศึกษา
๙. ผลงาน จะบันทึกผลงานวิจัยหรือผลงานที่ไดรับการยอมรับหรือเปนประโยชนตอสวนรวม
๑๐. เกียรติประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น
๑๑. การถูกลงโทษ เปนการบันทึกประวัติที่บุคคลนั้นไดรับการพิจารณาโทษถึงที่สุดแลวจากคณะกรรมการ
๑๒. รายการอืน่ ๆ สําหรับบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑-๑๑

ทช. ๓

บัญชีทะเบียนเจาหนาที่
โรงเรียน...............................................................................................................................................
เลขที่ ................................ .หมูที่...............................ถนน..........................................................................................................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท....................................โทรสาร.................................................E - mail...................................................
เริ่มบันทึกวันที่..........................................
ถอดถอน หมายเหตุ
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
หรือเลขที่สัญญาจาง
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ทช. ๓
หนา. ๒.......
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
หรือเลขที่สัญญาจาง
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ถอดถอน
ตั้งแตวันที่

หมายเหตุ

ทช. ๓
หนา...๓.....
โรงเรียน............................................................................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
ที่
เลขที่หนังสือ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ตําแหนง
แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่
หรือเลขที่สัญญาจาง
(ระบุคํานําหนานาม)
ที่แตงตั้ง

ถอดถอน
ตั้งแตวันที่

หมายเหตุ

-๑-

ทช. ๓
รูปถาย
หนาตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขบัตรประชาชน
เลขที่หนังสือแตงตั้ง

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

ทะเบียนเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ–ชือ่ สกุล (ระบุคํานํานาม)...............................................................................................สัญชาติ................................
วัน-เดือน-ป เกิด ............................................................................................จังหวัด-ประเทศ ........................................
ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) บิดา.................................................................มารดา........................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ทร.๑๔) บานเลขที.่ ........................หมูที่ .................ซอย............................................................
ถนน.....................................................แขวง/ตําบล .....................................เขต/อําเภอ..................................................
จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย ..................................โทรศัพท ....................................................
๕. วุฒิ
ประเภท

วุฒิ-สาขา

วิชาเอก

สถาบัน

จังหวัด-ประเทศ

เมื่อ ว/ด/ป

วิชาสามัญ

อื่น ๆ

๖. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร)
หัวขอการอบรม

หนวยงานที่จดั

จังหวัด-ประเทศ

จํานวนวัน

เมื่อ ว/ด/ป

๗. แตงตั้งและถอดถอน
หนังสือแตงตั้ง เลขที่ ....................................................ลงวันที่ ............................ตั้งแตวันที่ ...................................
โรงเรียน...............................................................................ประเภท...........................เขต/อําเภอ...................................
จังหวัด .................................................................................วุฒิ ........................................................................................
ปฏิบัติหนาที่ ......................................................................................................................................................................

-๒-

หนังสือถอดถอน เลขที่ ......................................................ลงวันที่ ............................ตั้งแตวันที่ ...................................
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................
๘. ประสบการณ
๘.๑ …………………………………………………………………………………………………………………
๘.๒ …………………………………………………………………………………………………………………
๙. การถูกลงโทษ
๙.๑ ..........................................................................................................................................................................
๙.๒ .........................................................................................................................................................................
๑๐. รายการอื่น ๆ .....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................
(

)

ตําแหนง ............................................................. ผูบันทึก
วันที่…………./…………………../…………………..

-๓-

คําชี้แจงการบันทึกขอมูลแบบ ทช. ๓
ทะเบียนเจาหนาทีโ่ รงเรียนเอกชน (สําหรับ โรงเรียนบันทึก)
๑. เลขประจําตัวเจาหนาที่ ถาไดรับการแตงตั้งใหมหรือถอดถอนจะมีเลขประจําตัวเปน
xx – xxxx – xxxx ดังตัวอยาง
xx-------อักษรยอชือ่ โรงเรียน
xxxx ----เลขที่บุคคลทีไ่ ดรับแตงตั้ง/ถอดถอนจํานวน ๒ - ๔ หลัก
xxxx ----ป พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
เชน เลขประจําตัว ออส ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑
อจ/ออส – อักษรยอชือ่ โรงเรียน
๐๐๓๓ – เลขที่บุคคล
๒๕๕๑ – ป พ. ศ.
๐๐๓๓ – ลําดับการแตงตั้ง/ถอดถอนเจาหนาที่ เปนคนที่ ๓๓ จะละเลขศูนยขางหนา ๓ ไมได เพราะทํา
ใหความหมายเปลี่ยน จึงเขียนไดดังนี้ ออส ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑ และจะบันทึกในบรรทัด เลขประจําตัวเจาหนาที่

เลขบัตรประชาชน

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑

เลขที่หนังสือแตงตั้ง

ออส – ๐๐๓๓ - ๒๕๕๑

๒. ชื่อ-ชื่อสกุล (ระบุคํานํานาม) .............................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึก คํานํานาม ไดแก นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ราชทินนาม, บรรดาศักดิ์, สมณศักดิ์,
นําหนาชื่อใหชัดเจน กอนหนา ชื่อ–ชื่อสกุลของเจาหนาที่
๓. สัญชาติ ...................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสัญชาติของเจาหนาที่ที่เปนชาวตางชาติ สวนผูที่ถือสัญชาติไทยขอใหเวนวางไว
๔. จังหวัด-ประเทศ .....................................................................................
ถาเจาหนาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย จะระบุเฉพาะจังหวัดที่เกิดเทานั้น โดยไมตองระบุประเทศ แตถา
คนกําเนิดในตางประเทศจะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน
๕. ที่อยูปจจุบัน (ทร.๑๔) เลขที่ ....................หมูที่ .................ซอย.......................................................................
ถนน....................................................................................................................................................................
ผูบันทึกจะตองบันทึกสถานที่อาศัยตามที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ใหชัดเจน

-๔-

๖. วุฒิ
ประเภทของวุฒิ
– วิชาสามัญ คือ กลุมวิชาสามัญ คือ มัธยมศึกษาปที่ ๓, มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สอบเทียบวิชาสามัญ
ระดับตางๆ หรือ สําเร็จโรงเรียนการศึกษาผูใหญ สายสามัญ
– อื่น ๆ หมายถึง วุฒิที่นอกเหนือจาก วิชาสามัญ
ผูบันทึกจะตองบันทึก วุฒิและสาขา เปนวุฒิเต็ม และสาขาวิชาเต็มชัดเจน รวมทั้งวิชาเอก หากวุฒิที่ศึกษามิไดมี
วิชาเอก ขอใหทําเครื่องหมาย ‘–’ ไมควรเวนวางไว ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูใชขอมูล สามารถจําแนกไดวาเจาหนาที่โรงเรียน
เอกชนคนนั้นๆ มีวฒ
ุ ิใด สอดคลองกับการปฏิบัติงานหรือไม เพื่อประโยชนในดานการกํากับดูแลภายในโรงเรียน และ
การบริหารงานตอไป
จังหวัด-ประเทศ กรณีเจาหนาที่จบการศึกษาในประเทศไทย ใหระบุเฉพาะจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ
ตั้งอยู หากเจาหนาที่จบการศึกษาจากตางประเทศ จะตองระบุ จังหวัด/รัฐ และประเทศใหชัดเจน
เมื่อ ว/ด/ป ผูบันทึกจะตองบันทึกใหครบถวนทั้ง วัน เดือน ป ที่ไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เวนแตวาไม
สามารถหาหลักฐานยืนยัน วันที่และเดือนไดจริง จะอนุโลมใหระบุเฉพาะป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
๗. การอบรม (เฉพาะที่มีวุฒิบัตร) จะบันทึกเฉพาะกรณีที่การอบรมนั้นๆ มีวุฒิบัตรรับรองจากหนวยงานทาง
ราชการ สถาบันของรัฐ สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง ทั้งนี้จะตองระบุ หัวขอการอบรม หนวยงานทีจ่ ดั การอบรม เปนชือ่
เต็มทั้งหมด สวน จังหวัด-ประเทศ จะเปน จังหวัด-ประเทศ ที่หนวยงานที่จัดตั้งอยู จํานวนวันที่เขารับการ อบรม โดย
ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับวุฒิบัตรใหชัดเจน
๘. ประสบการณ จะบันทึกเฉพาะกรณีที่มีหนังสือรับรองการมีประสบการณการทํางานจากหนวยงานอื่น
๙. การถูกลงโทษ เปนการบันทึกประวัติที่บุคคลนั้นไดรับการพิจารณาโทษถึงที่สุดแลวจากคณะกรรมการ
๑๐. รายการอืน่ ๆ สําหรับบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ - ๙

สมดประจํ
สมุ
ดประจาตวผู
าตัวผอําานวยการ/รองผู
นวยการ/รองผอาํานวยการ/ครู
นวยการ/คร
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” ใหประทับตราโรงเรียนทีม่ ุมขวาดานลาง
5. “ผูออกสมุดประจําตัว” หมายถึง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน เปนผูลงนามในสมุดและประทับ
ตรายางชื่อ-สกุลไวใหชัดเจน

1
เลขประจําตัวประชาชน

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร

รูปถาย
1 นิ้ว

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ชือ่ .......................................................................
ตําํ แหนง.............................................................................

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

ผูออกสมุดประจําตัว

(ลายมือชื่อ)

1

2

ประวัติยอผูถือบัตร

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

1. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..........................
2. ที่อยู (ทร.14).....................................................................................
3. ชื่อบิดา....................................ชื่อมารดา...........................................
อาชีพบิดา................................อาชีพมารดา.....................................
4. ชื่อสามีหรือภรรยา............................................................................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
อาชีพสามีหรือภรรยา.......................................................................

3

55. บุบตรชื
ตรชอ่อ (1)........................................ว.ด.ป.
(1)
ว ด ป เกด..............................
เกิด
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
6. บุตรชื่อ (2)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
7. บุตรชื่อ (3)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
8. บุตรชื่อ (4)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

2

4

วุฒิการศึกษา

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

1. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
2. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมือื่ ..............................................
3. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
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4. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
5. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
6. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

3

6
รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู
บุคลากรทางการศึกษา

1. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
2. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
3. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

เลขที่หนังสือ

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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4. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
5. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
6. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
อาเภอ/เขต..................จงหวด...............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

4

8
รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู
บุคลากรทางการศึกษา

7. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
8. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
9. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

เลขที่หนังสือ

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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10. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
11. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
12. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
อาเภอ/เขต..................จงหวด..............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

5

10
รายการเปนผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ / ครู
บุคลากรทางการศึกษา

13. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
14. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
15. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

เลขที่หนังสือ

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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16. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
17. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
18. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
อาเภอ/เขต..................จงหวด..............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

6

12

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

13

7

14

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

15

8

16

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

6. “ผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ” ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อยอกํากับและประทับตรายางชื่อ-สกุล
ไวใหชัดเจน
8. “บุตร” ควรเรียงลําดับการเกิด กอน-หลัง
9. “วุุฒิการศึกษา” ควรลงเรียงลําดับการไดมา กอน-หลัง
10.“ตําแหนง” หมายถึง ตําแหนงในการปฏิบัติงาน เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา เปนตน
11. เลขที่หนังสือและวันที่ “ต” หมายถึง เลขที่หนังสือทีโ่ รงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา และวันที่ที่แตงตั้ง
12. เลขที่หนังสือและวันที่ “ถ” หมายถึง เลขที่หนังสือทีโ่ รงเรียนถอดถอนออกจากหนาที่
ผูผอํานวยการ
านวยการ รองผู
รองผอานวยการ
ํานวยการ ครู
คร หรอบุ
หรือบคลากรทางการศึ
คลากรทางการศกษา
กษา และวนททถอดถอน
แล วันที่ที่ถอดถอน
13.“ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง” ใชในกรณีชองขอมูลเดิมเต็ม หรือเปนขอมูลใหม และเปนขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการขอรับสวัสดิการของครู
14. การบันทึกรายการอาจใชพิมพดีด หรือลายมือ กรณีเปนลายมือเขียนใหอานไดชัดเจนไมเปนที่สงสัย

9

สมุดประจําตัวเจา หนาที่โรงเรียนเอกชน

สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ทช. ๔

1

ขอแนะนํา
1. การมีสมุดประจําตัวเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
1.1 โรงเรียนเปนผูออกสมุดประจําตัวเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
1.2 ในกรณีชํารุด-สูญหาย เมื่อขอใหมจะออกสมุดใหมให และประทับตรา
“แทนเลมเดิม” ทีม่ ุมบนดานขวาหนาแรกดวยหมึกึ แดง
2. สมุดประจําตัวฯ ใชไดตลอดชีพของการเปนเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน ควรเก็บ
รักษาไวในที่ปลอดภัย และควรถายสําเนาคูฉบับไว
3. ในกรณีออกจากโรงเรียนใด โรงเรียนนั้นตองเปนผูบันทึกการออกจากโรงเรียน นับ
จากวันถอดถอน
4. “รูปถาย” ให
ใ ประทับั ตราโรงเรี
โ ยี นทีม่ี ุมขวาดานลาง
5. “ผูออกสมุดประจําตัว” หมายถึง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน เปนผูลงนามในสมุดและ
ประทับตรายางชื่อ-สกุลไวใหชัดเจน

1

เลขประจําตัวประชาชน

รูปถาย
1 นิ้ว

ชื่อ.......................................................................
ตําแหนง.............................................................................

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

ผูออกสมุดประจําตัว

(ลายมือชื่อ)

1

2

ประวัติยอผูถือบัตร

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

1. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..........................
2. ที่อยู (ทร.14).....................................................................................
3. ชื่อบิดา....................................ชื่อมารดา...........................................
อาชีพบิดา................................อาชีพมารดา.....................................
4. ชื่อสามีหรือภรรยา............................................................................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
อาชีพสามีหรือภรรยา.......................................................................

3

55. บุบตรชื
ตรชอ่อ (1)........................................ว.ด.ป.
(1)
ว ด ป เกด..............................
เกิด
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
6. บุตรชื่อ (2)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
7. บุตรชื่อ (3)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................
8. บุตรชื่อ (4)........................................ว.ด.ป. เกิด..............................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................

2

4

วุฒิการศึกษา

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

1. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
2. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด
จงหวด.........................................เมอ..............................................
เมื่อ
3. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
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4. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
5. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................
6. วุฒิ...............................................จาก...............................................
จังหวัด.........................................เมื่อ..............................................

3

6

รายการเปนเจาหนาที่

1. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
2. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
3. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

เลขที่หนังสือ

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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4. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
5. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
6. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
อาเภอ/เขต..................จงหวด...............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

4

8
เลขที่หนังสือ

รายการเปนเจาหนาที่

7. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
8. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............
9. โรงเรียน................................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด...............

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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10. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
11. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
12. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
อาเภอ/เขต..................จงหวด..............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

5

10
เลขที่หนังสือ

รายการเปนเจาหนาที่

13. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
14. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............
15. โรงเรียน..............................................
อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............

วันที่

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ
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16. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
17. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
18. โรงเรียน...............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..............
อาเภอ/เขต..................จงหวด..............

ต
ถ
ต
ถ
ต
ถ

6

12

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

13

7

14

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ

6. “ผูรับใบอนุญาตลงนามกํากับ” ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อยอกํากับและประทับตรายาง
ชื่อ-สกุล ไวใหชัดเจน
8. “บุตร” ควรเรียงลําดับการเกิด กอน-หลัง
9. “วุุฒิการศึกษา” ควรลงเรียงลําดับการไดมา กอน-หลัง
10.“ตําแหนง” หมายถึง เจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชน
11. เลขที่หนังสือและวันที่ “ต” หมายถึง เลขที่หนังสือที่โรงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่โรงเรียน และวันที่ที่แตงตั้ง
12. เลขที่หนังสือและวันที่ “ถ” หมายถึง เลขที่หนังสือที่โรงเรียนถอดถอนออกจาก
หนาที่ เจาหนาที่โรงเรียน และวันที่ที่ถอดถอน
13.“ขอ มูลเพิิม่ เติิม / เปลี
ป ย่ี นแปลง”
ป ใช
ใ ในกรณีีชองขอมูลเดิิมเต็็ม หรืือเปปนขอมูลใใหม
และเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอรับสวัสดิการของเจาหนาที่โรงเรียนเอกชน
14. การบันทึกรายการอาจใชพิมพดีด หรือลายมือ กรณีเปนลายมือเขียนใหอานได
ชัดเจน ไมเปนที่สงสัย
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15

16

ขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ผูรับใบอนุญาต
ลงนามกํากับ
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