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ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจาปี ๒๕62
---------------------------ด้ว ยมู ล นิ ธิช่ว ยครู อาวุโส ในพระบรมราชูป ถั มภ์ ก าหนดให้ ส มาชิก คุรุส ภาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ ว น
ตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕62 ดังนี้
๑. ผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็ น สมาชิ ก คุ รุ ส ภา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๘ ที่ ได้ รับ สิ ท ธิป ระโยชน์
อยู่ก่อนพระราชบั ญ ญั ติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ หรือเป็ นผู้ ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๑.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์
ที่ได้รับ เงิน เดือนประจ า และทาการสอน หรือบริหารในสถานศึกษา หรือนิเทศการศึกษา มาแล้วมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี
เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีระยะเวลาในการ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว รวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี
๑.๓ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์
๑.๔ เป็ นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู
ซึ่งผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ว นถู กต้ อ งตามข้ อ ๑.๑ - ๑.๔ เท่ านั้ น จึงจะได้ เข้ าเฝ้ าฯ รับ พระราชทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ส่วนจะเป็นวันใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
2. การนั บเวลาประกอบวิชาชี พตามข้ อ 1.2 ให้ นั บถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2562 (เฉพาะผู้ ที่ อายุ
ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2561 ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ ไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ
3. สมาชิ ก คุ รุ ส ภาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ และประกาศนี ย บั ต ร
ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา รวม ๕ รายการ ๆ ละ 1 ฉบับ ดังนี้
3.๑ ต้นฉบับแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ. ๑) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง เรียบร้อยแล้ว
3.๒ รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด ๒ นิ้ว
3.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ใช้ในการบันทึกข้อมูลลงระบบยกย่องวิชาชีพ)
3.๔ สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.๕ ส าเนาทะเบี ย นประวั ติ (ก.พ. 7) หรื อ ส าเนาสมุ ด ประวั ติ ก ารเป็ น ครู โดยใช้ ต้ น ฉบั บ
ที่นักทรัพยากรบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้าเงินทุกหน้า ในกรณีเวลาการประกอบ
อาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ ๓๐ ปี ถ้าเคยทาการสอนโรงเรียนเอกชน จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อานวยการกองทะเบียน หรือศึกษาธิการจังหวัด แล้วแต่กรณี)
ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแต่เมื่อใด และจาหน่ายออกเมื่อใด
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(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของประวัติ เช่น ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปี เกิด สังกัด วันบรรจุ ฯลฯ
(2) รายละเอี ยดการได้ รั บโทษทางวิ นั ยในสาเนาทะเบี ยนประวัติ ก.พ. 7 หรื อรายละเอี ยดหน้ าความผิ ด
ในราชการในสาเนาสมุดประวัติ ถ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ขอความร่วมมือให้นักทรัพยากรบุคคลบันทึกรายละเอียด
เพิ่มเติมว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” หรือ “อยู่ในระหว่างสอบสวน” โดยระบุชื่อ นามสกุลของเจ้าของประวัติไว้ด้วย
(3) รายการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่บรรจุ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หรือถึงวันที่ 1 เมษายน 2562
(๔) ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ โ รงเรี ย นเอกชน จะต้ อ งแนบส าเนาสมุ ด ประวั ติ ก ารเป็ น ครู ที่ บั น ทึ ก สถานที่
ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จาหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้ผู้รับใบอนุญ าต หรือผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังทาการสอนอยู่ มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจาหน่ายออกเมื่อใด
หมายเหตุ กรณีดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส
(1) คุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.4 ไม่ครบถ้วน
(2) การกรอกแบบฟอร์มการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสไม่ครบถ้วน
(3) การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง หรือไม่ลงนามรับรอง
(4) การส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือนักทรัพยากรบุคคล
ไม่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 หรือสาเนาสมุดประวัติ
(5) ส่งแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา ไม่ทันตามกาหนด
4. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็ นครู อาวุโส (ตามข้ อ ๑.๑ – ๑.๔) และผ่ านการคั ดเลื อกจากต้ นสั งกั ด โดยต้ องยื่ นแบบขอรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ (มอ. ๑) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาแนบไปกับแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ. ๒)
และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
4.๑ รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป
4.๒ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรในอุปการะ จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (มอ. ๒) ดังนี้
(๑) ได้รับเงินเดือนครั้งสุดท้ายเท่าใด (โดยประมาณ หากไม่กรอกจะไม่รับพิจารณา)
(๒) เงินบานาญที่จะได้รับ (คานวณจากระบบกรมบัญชีกลาง) / รายได้พิเศษต่าง ๆ
(๓) สาหรับโรงเรียนเอกชน ต้องกรอกรายละเอี ยดว่า ได้ รับเงินเดื อนเท่ าใด โรงเรียนให้สอนต่ อหรือไม่
ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพเท่าใด / มีรายได้พิเศษหรือไม่
(๔) ฐานะความเป็นอยู่เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ที่ดิน บ้านให้เช่า ผลประโยชน์อื่น ๆ
(๕) ภาระหนี้สิน โดยสรุปรายการเป็นหนี้สินว่ามีเท่าใด พร้อมแนบสาเนาเอกสารประกอบการพิจารณา
(๖) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรในอุปการะ เช่น อายุ การศึกษา หรือการประกอบอาชีพของบุตร
5. เฉพาะผู้ที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปี ๒๕61 แต่ยังมิได้ยื่นแบบคาขอฯ มีสิทธิยื่นคาขอได้อีกครั้งหนึ่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕62 แต่จะมีสิทธิได้รับเฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร เท่านั้น
6. สถานที่ติดต่อ ขอทราบรายละเอียด และยื่นแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ ตามที่ผู้ขอสังกัดอยู่ ดังนี้
สังกัด
สถานที่ขอรับ - ยื่นแบบ
๑. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา - สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สถานศึกษาในสังกัด)
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.3 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.4 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
- สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
- สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล (แล้วแต่กรณี)
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สถานที่ขอรับ - ยื่นแบบ

๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานการศึกษาพิเศษ (สถานศึกษาในสังกัด)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- วิทยาลัยชุมชน
- สถานศึกษาในสังกัด

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ – ๔๒ (สังกัดเขตพื้นที่ใดให้ยื่นที่เขตพื้นที่นั้น)

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สถานศึกษาในสังกัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖. สถาบันการพลศึกษา
- สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันการพลศึกษา

๗. สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สถานศึกษาในสังกัด
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- อบต. / อบจ. / เทศบาล
- สถานศึกษาในสังกัด

สานักการศึกษา ถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

(Download ประกาศและแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสได้ที่ http://www.ksp.or.th)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายจรูญ มิลินทร์)
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์

