
  
ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   เรื่อง  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร  และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  ประจ าปี  ๒๕60   
------------------------------ 

 ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  ก าหนดให้สมาชิกคุรุสภาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบของมูลนิธิฯ  ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕60  ดังนี้ 
 ๑. ผู้ย่ืนขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   ๑.๑  เป็นสมาชิกคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  ๒๔๘๘  ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่จะมีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
 ๑.๒  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า และท าการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เฉพาะผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ต้องเคยเป็นครูหรื อผู้บริหาร
สถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี  
 ๑.๓  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา  จนถึงอายุ
๖๐ ปีบริบูรณ์ 
             ๑.๔  เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔  เท่านั้น  จึงจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมาย    
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือผู้แทนพระองค์ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน  ๒๕61 ส่วนจะเป็นวันใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
 ๒. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร        
ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  รวม ๕ รายการ  ดังนี้ 
    ๒.๑  แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  (แบบ มอ. ๑)        
  ๒.๒  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด  ๒ นิ้ว  จ านวน  ๑ รูป 
  ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
      ๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกคุรุสภา  หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     ๒.๕  ส าเนาสมุดประวัติการเป็นครู  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาชิกคุรุสภาเคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด
โดยใช้ต้นฉบับที่เจ้าหน้าที่บุคลากรรับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินทุกหน้า  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

     /รายละเอียด... 
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 (๑) รายละเอียดของเจ้าของประวัติ  เช่น  ชื่อ – สกุล  วัน เดือน ปี เกิด สังกัด ฯลฯ 
 (๒) รายการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู ต้องบันทึกตั้งแต่บรรจุ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  
  (๓) หน้าความผิดในราชการ  ถ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  ขอให้เจ้าหน้าที่บุคลากร     
เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” โดยระบุชื่อ  นามสกุลของเจ้าของประวัติ  ไว้ด้วย 
  (๔) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเอกชน  จะต้องแนบส าเนาสมุดประวัติการเป็นครูที่บันทึก 
สถานที่ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จ าหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้ผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังท าการสอนอยู่  มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจ าหน่ายออกเม่ือใด  
หมายเหตุ  - การกรอกรายการรายละเอียดต่าง ๆ และการส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน   
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส 
  ในกรณีเวลาการประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ ๓๐ ปี ถ้าเคยท าการสอนโรงเรียนเอกชน 
จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อ านวยการ       
กองทะเบียน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ) ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่          
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแตเ่มื่อใด  และจ าหน่ายออกเม่ือใด 
 ๓. สมาชิกคุรุสภาทีม่ีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็นครูอาวุโส  (ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔)  โดยต้องยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ. ๑) พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแนบไปกับแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ. ๒) และเอกสารประกอบ      
การพิจารณา  ดังนี้     
 ๓.๑  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป)  ขนาด  ๒ นิ้ว  จ านวน  ๑ รูป 
 ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรในอุปการะ  จ านวน  ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ  เพ่ือประโยชน์ของท่านโปรดกรอกรายละเอียดในแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  (มอ. ๒) ดังนี้ 
   ๑) ได้รับเงินเดือนครั้งสุดท้ายเท่าใด  (โดยประมาณ หากไม่กรอกจะไม่รับพิจารณา) 
 ๒) เงินบ านาญที่จะได้รับ  (ค านวณจากระบบกรมบัญชีกลาง) / รายได้พิเศษต่าง ๆ  
  ๓) ส าหรับโรงเรียนเอกชนต้องกรอกรายละเอียดว่า ได้รับเงินเดือนเท่าใด  โรงเรียนให้สอนต่อ
หรือไม่ ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพเท่าใด / มีรายได้พิเศษหรือไม่  
                ๔) ฐานะความเป็นอยู่เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน ที่ดิน  บ้านให้เช่า  ผลประโยชน์อื่น ๆ   
   ๕) ภาระหนี้สิน  โดยสรุปรายการเป็นหนี้สินว่ามีเท่าใด  พร้อมแนบส าเนาเอกสารประกอบ     
การพิจารณา 
                ๖) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรในอุปการะ เช่น  อายุ  การศึกษาของบุตร  การประกอบอาชีพของบุตร 
 ๔.  เฉพาะผู้ที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปี  ๒๕๕9  แต่ยังมิได้ยื่นค าขอต่อมูลนิธิฯ  มีสิทธิยื่นค าขอ    
ได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60 เท่านั้น โดยจะยื่นค าขอรับได้เฉพาะเครื่องหมาย        
เชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  
  ๕.  สถานที่ติดต่อ ขอทราบรายละเอียด และยื่นแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ ตามที่ผู้ขอสังกัดอยู ่ดังนี้ 
 

สังกัด สถานที่ขอรับ  -  ยื่นแบบ 
 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๑.๑  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    ๑.๒  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
             ตามอัธยาศัย 

 

 
- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 

                        /1.3 ส านักงาน... 
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สังกัด สถานที่ขอรับ – ยื่นแบบ   

    ๑.๓  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
           -  กรุงเทพมหานคร           

 
           -  ส่วนภูมิภาค 
       

 

 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
- ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส   
  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  (แล้วแต่กรณี)    
 

 
 

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
   เขต ๑ – ๔๒ (สังกัดเขตพ้ืนที่ใดให้ยื่นที่เขตพ้ืนที่นั้น) 
   

 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    - มหาวิทยาลัยราชภฏั   
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
    - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 
    - วิทยาลัยชุมชน 
 

 

      
 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 

๖. สถาบันการพลศึกษา  
 

 

 สถาบันการพลศึกษา  
 

๗. ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
 

 

 ส านักการศึกษา  ถนนลาดหญ้า กทม. 
 

๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
   
 

 

(รายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสได้ที่ http://www.ksp.or.th/) 
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

                                            (นายจรูญ  มิลินทร์)    
 ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส  
                                           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 


