คส.๐๑.๑๐

คุรุสภา
ติดรูปถ่าย

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู

๑ x ๑.๒๕ นิ้ว

เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ)...............................................................นามสกุล........................................................................
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss).........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
เกิดวันที่

เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
เดือน
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์...........................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................................
E-mail................................................................................................

ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ.......................................................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน.........................................................................................สังกัด..................................................................................
เลขที่......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน....................................................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์ ................................................โทรสาร.........................................................................
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
 ที่อยู่ปัจจุบัน
 ที่ทางาน
การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  รับด้วยตนเอง
 ส่งทางไปรษณีย์
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก ๑ ข้อตามคุณสมบัติของท่าน)
 ๑. วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภาให้การรับรอง
ชื่อปริญญา..............................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก......................................................................สถาบัน.......................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา................................................................................................................................................
สถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ครั้งที่ ๑........................................................ครัง้ ที่ ๒....................................................
 ๒. วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรอง
สถาบัน................................................................................วัน/เดือน/ปีทสี่ าเร็จการศึกษา....................................................
สถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ครั้งที่ ๑........................................................ครัง้ ที่ ๒....................................................
วุฒิปริญญาก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระบุชื่อปริญญา..........................................................
 ๓. วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ระบุชื่อปริญญา..............................................สถาบัน......................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา........................................................ และผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราว และมีประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน......................................................................

-๒ ๔. วุฒิ ป ริญ ญาทางการศึกษาหลักสูต ร ๔ ปี เข้าศึกษาก่อนวั นที่ ๑๒ มิ ถุน ายน ๒๕๔๖ และสาเร็จ การศึกษาหลังวัน ที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือ วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง เข้าศึกษาภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อื่น ๆ ระบุชื่อปริญญา...............................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................................สถาบัน.....................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา.............................................................................................................................................
 ๕. วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ชื่อปริญญา..........................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก..................................................................สถาบัน.......................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา............................................................................................................................................
มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่......................................เมื่อวันที่...................................................................
 ๖. วุฒิปริญญาจากต่างประเทศ
 วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ชื่อปริญญา.....................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................................สถาบัน.................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา....................................................ประเทศ......................................................................
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน............................................................................................................................................
 หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ชื่อปริญญา......................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก.................................................................สถาบัน...................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา.................................................ประเทศ.........................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเลขที่...........................................ประเทศ......................................................
วันที่ออก..................................................................................วันหมดอายุ....................................................................
สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน..........................................................................................................................................
 หรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากต่างประเทศ และมีประสบการณ์สอน
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ชื่อปริญญา......................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก.................................................................สถาบัน...................................................................................
ประเทศ.........................................................................วัน/เดือน/ปีทสี่ าเร็จการศึกษา.................................................
สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน..........................................................................................................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคาขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
๑.  สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.  สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา คือ สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
และสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๓.  หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และหนังสือนาส่งแบบประเมินฉบับจริง, สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะผูป้ ระเมินการปฏิบัติการสอน, ตารางสอนรายสัปดาห์,
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที,่ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน, และสัญญาจ้างหรือทะเบียนประวัติ
หรือหลักฐานการขอปฏิบัติการสอน
กรณีถ้าปฏิบัติการสอนก่อนได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตฉบับดังกล่าวด้วย

-๓๔.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๒๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
๕.  ค่าธรรมเนียม จานวน ๕๐๐ บาท เป็น  เงินสด หรือ  ไปรษณีย์ (Pay at Post) หรือ  ธนาคารกรุงไทย
๖.  หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดไว้ทุกประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
๑. เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 ไม่เคย  เคย
๒. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ไม่เคย  เคย
๓. เคยต้องโทษจาคุกในคดี
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุ………………..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................)

........................................
(......................................)
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
........./.............../.............

-๔-

คาแนะนาในการยื่นแบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
๑. โปรดกรอกข้อความในแบบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วนโด ยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย หรือพิมพ์
และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
๒. ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย
๓. วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกเป็นตัวเลข
๔. ให้ระบุที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อการจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
๕. ให้ ติดรูปถ่ายในแบบคาขอ จานวน ๑ รูป และแนบกับแบบคา ๑ รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล และเขียนเลขประจาตัว
ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย
๖. คาว่า “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒิที่หลักสูตรเน้นเฉพาะทางด้านการศึกษา เช่น กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เป็นต้น
คาว่า “วุฒิอื่น” หมายถึง วุฒิการศึกษาทั่วไป เช่น ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เป็นต้น
๗. สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
พร้อมสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ กรณีผู้ยื่นคาขอใช้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้แนบสาเนาคุณวุฒิดังกล่าวด้วย
๘. แบบประเมิ น การปฏิบั ติ การสอนในสถานศึก ษาใช้ เป็ น หลักฐานแสดงประสบการณ์ วิช าชี พ ของผู้ ที่ ผ่ านการรับ รองความรู้
ครบตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด และได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องประเมิน
การปฏิ บั ติ การสอนตามแบบประเมิ น การปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องคุ รุสภา
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หนังสือนาส่งแบบประเมิน ลงนามโดยผู้อานวยการสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา ฉบับจริง
๒. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฉบับจริง
๓. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง
๕. ส าเนาหลั กฐานแสดงประสบการณ์ วิช าชี พ เช่ น ก.พ.๗, ทะเบี ยนประวัติ พ นั กงานเทศบาล, สมุด ประจ าตัว ครู,
สัญญาจ้าง เป็นต้น (แล้วแต่กรณี)
๙. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ ๖ ในหน้าที่ ๒ เช่น สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น
๑๐. ให้รับ รองคุณ สมบัติ ของตนเองก่อนลงชื่อผู้ ยื่ นคาขอ หากท่ านเคยมี ประวัติ ถูกลงโทษทางวินัย หรือ อาญา ให้ แนบเอกสาร
หลักฐานสาเนาคาสั่งลงโทษ หรือคาพิพากษาของศาล ประกอบการพิจารณาว่าเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่

คาเตือน
ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึ กษาที่ ป ระสงค์ จะยื่ นเอกสารหลั กฐาน เพื่ อด าเนิ นการเกี่ยวกับ ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พ
ทุกประเภทต้องยื่นแบบคาขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพร้อมทั้งแนบสาเนาเอกสารหลักฐานประกอบการแสดง คุณสมบัติ
ตามที่คุรุสภากาหนด โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารหลักฐานแนบประกอบทุ กฉบับ และหากผู้ใด
ทาการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบั บ หรือ แต่ส่วนหนึ่ งส่วนใด ตัด ทอนข้ อความ ท าการแก้ไขด้ วยประการใด ๆ ประทั บตราปลอม หรือ
การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้นเพื่อให้เชื่อว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริง ผู้นั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนา
เอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วย ซึ่งมีโทษทางอาญาต้องถูกจาคุก หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ

