แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งและถอดถอนครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2
โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ สช./ศธจ./สช.จังหวัด มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ชาวต่างประเทศรับการตรวจลงตราประเภท Non - Immigrant รหัส B
กทม.
ยื่นเรื่องที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอื่น
ยื่นเรื่องที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือของโรงเรียน ระบุหน่วยงานที่ขอรับการตรวจลงตรา รหัส B คือ สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง/ สถานเอกอัครราชทูต(ระบุเมืองและ ประเทศ)/สถานกงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)/
2. ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ ให้กาหนดวันที่จ้างล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน ประทับตราโรงเรียน
4. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า ที่มีการบันทึกรายการพร้อมฉบับจริง (ชาวต่างประเทศ
รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง
6. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
7. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันทดสอบโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า
TOEIC 600 หรือ TOEFL 90 หรือ IELTS 5.5 (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรฯ นิวซีแลนด์
แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์)
8. สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
9. สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน/การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการฯ(ปัจจุบัน) และ
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ
10. สาเนาหนังสือทุกฉบับ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการรับรองสาเนาถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานศึกษาธิการจังหวัด / สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง/
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่) ให้ชาวต่างประเทศดาเนินการขอรับ /เปลี่ยนวีซ่า เปประเภท Non Immigrant รหัส B ต่อหน่วยงานนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 4...
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ขั้นตอนที่ 4
เมื่อครูชาวต่างประเทศได้รับ/เปลี่ยนวีซ่า เป็น ประเภท Non - Immigrant รหัส B แล้ว
ให้โรงเรียนดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ครูชาวต่างประเทศขอใบประกอบวิชาชีพครู/ขอผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพ ที่ คุรุสภา
.
2. โรงเรียนจัดทาหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ โดยผู้อานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง
3. ครูชาวต่างประเทศขอใบอนุญาตทางาน ที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
4. ครูชาวต่างประเทศขอต่ออายุวีซ่า ที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อโรงเรียนดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ให้รายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือนาของโรงเรียน
2. ตารางรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ
3. หนังสือแต่งตั้งครู
4. สาเนาสัญญาจ้าง
5. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
6. สาเนา Work Permit Book
7. สาเนาวุฒิการศึกษา
8. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรฯ นิวซีแลนด์
แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์)
9. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
10. สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
11. ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิช าชีพ
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อครูขอลาออกหรือหมดระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างหรือโรงเรียนให้ออกจากหน้าที่
โรงเรียนจะต้องดาเนินการถอดถอนครูแล้วรายงานการถอดถอนครูชาวต่างประเทศไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือนาของโรงเรียน
2. ตารางรายงานการถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
3. หนังสือถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
4. สาเนาหนังสือลาออกของครูชาวต่างประเทศ หรือ สาเนาสัญญาจ้าง
5. สาเนาหนังสือเดินทาง
****************

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
2. ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารของของตนเองทุกฉบับ

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2
โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ สช./ศธจ./สช.จังหวัด มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ชาวต่างประเทศรับการตรวจลงตราประเภท Non - Immigrant รหัส B
กทม.
ยื่นเรื่องที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอื่น
ยื่นเรื่องที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือของโรงเรียน ระบุหน่วยงานที่ขอรับการตรวจลงตรา รหัส B คือ สถานเอกอัครราชทูต
(ระบุเมืองและ ประเทศ) /สถานกงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)
2. ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ ให้กาหนดวันที่จ้างล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน ประทับตราโรงเรียน
4. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า ที่มีการบันทึกรายการพร้อมฉบับจริง (ชาวต่างประเทศ
รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง
6. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
7. สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
8. สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน/การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการฯ(ปัจจุบัน) และ
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ
9. สาเนาหนังสือทุกฉบับ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการรับรองสาเนาถูกต้อง
ขัน้ ตอนที่ 3
เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานศึกษาธิการจังหวัด / สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่) ให้ชาวต่างประเทศดาเนินการขอรับวีซ่า ประเภท Non-Immigrant รหัส B ต่อหน่วยงานนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อชาวต่างประเทศได้รับวีซ่าประเภท Non - Immigrant รหัส B แล้ว ให้โรงเรียน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนจัดทาหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
โดยผู้อานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง
2. โรงเรียน...
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2. โรงเรียนยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองบุคลากรทางการศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน / สานักงานศึกษาธิการจังหวัด / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
ต่อกรมการจัดหางานเพื่อขอใบอนุญาตทางาน และสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขออนุญาตพานักต่อ
ในประเทศไทย
3. บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศนาหนังสือไปขอใบอนุญาตทางานที่กรมการจัดหางาน
4. บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศนาหนังสือไปขอต่ออายุวีซ่าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อโรงเรียนดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ให้รายงานการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
ชาวต่างประเทศ ไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือนาของโรงเรียน
2. ตารางรายงานการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
3. หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
4. สาเนาสัญญาจ้าง
5. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
6. สาเนา Work Permit Book
7. สาเนาวุฒิการศึกษา
8. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
9. สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อระยะเวลาการอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุดลงหรือระยะเวลาการอนุญาต
ให้ทางานจะสิ้นสุดลง และโรงเรียนประสงค์จะดาเนินการต่ออายุการพานักหรือต่ออายุใบอนุญาตทางานให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ให้โรงเรียนดาเนินการยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองบุคลากรทางการศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยแนบเอกสารดังนี้
1. หนังสือนาของโรงเรียน
3. หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
4. สัญญาจ้าง ที่มีระยะเวลาการจ้างต่อจากสัญญาจ้าง ฉบับเดิม
5. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
6. สาเนา Work Permit Book
7. สาเนาวุฒิการศึกษา
8. สาเนาสัญญาจ้าง (ฉบับเดิม) และหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับเดิม)
9. สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 7..
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ขั้นตอนที่ 7
เมื่อบุคลากรทางการศึกษาลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือโรงเรียนให้ออกจากหน้าที่ โรงเรียน
จะต้องดาเนินการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาแล้วรายงานการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือนาของโรงเรียน
2. ตารางรายงานการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา
4. สาเนาหนังสือลาออกของบุคลากรทางการศึกษาหรือ สาเนาสัญญาจ้าง
5. สาเนาหนังสือเดินทาง
****************

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
2. ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารของของตนเองทุกฉบับ
3. การยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศหรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
ให้ทางานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 วัน

