
                    
 

คุรสุภา 

 
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

คร ู
          เขียนท่ี...................................................................

        วันท่ี ................. เดือน ................................พ.ศ. ..................... 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ช่ือ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี        -         -             -     - 

เกิดวันท่ี            เดือน           พ.ศ.                     อาย ุ         ป         เดือน  สัญชาติ..................................................... 

ที่อยูปจจุบัน เลขท่ี..................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย  .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคล่ือนที ่............................................ 
E-mail................................................................................................  
 สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................ 
เลขท่ี......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร .................................................................. 
 ที่อยูท่ีสะดวกในการติดตอ   ท่ีอยูปจจุบัน      ท่ีทํางาน 
 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ขอตามคุณสมบัติของทาน) 

  1. วุฒปิริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ป ท่ีคุรุสภาใหการรบัรอง  
    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ.  ศษ.บ.  อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................  

    สาขา/วิชาเอก..........................................................................สถาบัน.................................................................................... 
  วัน/เดือน/ปทีสํ่าเร็จการศึกษา.................................................................................................................................................. 

         สถานศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งที่ 1............................................................ครั้งท่ี 2...................................................... 

  2. วุฒปิริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ป เขาศึกษากอนวันท่ี 12 มิถุนายน 2546 และสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546 
         หรือ วุฒปิริญญาทางการศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง เขาศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1/2548 

    กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ.  ศษ.บ.  ปทส.  อื่น ๆ ระบุ..................................................................................... 
                   สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน........................................................................................ 
         วัน/เดือน/ปท่ีสําเร็จการศึกษา...................................................................................................................................................... 

 3. วุฒปิริญญาอ่ืนระบุ.......................................................................และวุฒิประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครท่ีูคุรุสภาใหการรบัรอง 

        (ผูไดการรับรองวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนรายกรณีไมตองระบุสถานทีฝ่กประสบการณวิชาชีพ) 

                   สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.................................................... 
                   สถานศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งท่ี 1............................................................คร้ังท่ี 2......................................................... 

ติดรูปถาย 

1  นิ้ว 

คส.01.10 
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 4. วุฒไิมตํ่ากวาปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบัน...................................................................... 
        วัน/เดือน/ปท่ีสําเร็จการศึกษา................................... และผานการรับรองความรูครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย 

                    เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน   ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน   ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน  
                   และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศกึษา................................................................................ 

                   (แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู)  
  5. วุฒปิริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่คุรสุภาใหการรับรอง 
                    เฉพาะมาตรฐานความรู ระบุ................................................................................................................ 

        สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปท่ีสําเร็จการศึกษา.................................................... 

         และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ท่ีสถานศกึษา...................................................................................... 

         (แนบแบบประเมินการปฏบัิติการสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู)   
 6. วุฒปิริญญาอ่ืนระบุ.................................................และวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ท่ีคุรุสภาใหการรับรองความรูไมครบ 

                   9 มาตรฐาน โดยรับรอง จํานวน...............มาตรฐาน และผานการรับรองความรู เพิม่จนครบ 9 มาตรฐาน โดย 

                    เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน  ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน  
                   และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา....................................................................................... 

                   (แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู) 

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดงันี ้ 
 1.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

   2.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

   3.  ใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอน หรือสําเนาวุฒิบตัรรับรองความรูโดยการเทียบโอนความรู / ทดสอบความรู  / ฝกอบรม  

                        ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผานการรับรองความรูครบ 9 มาตรฐาน) 

 4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบนําฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย การชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ฯ  

             (กรณีผานการเทียบโอนความรูและไมมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)  

  5.  แบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา ฯ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

  6.  รูปถายหนาตรงคร่ึงตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  น้ิว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป   

 7.  คาธรรมเนียม  จํานวน 500 บาท  เปน   เงินสด    ไปรษณยี  (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย 

 8.  หลักฐานอื่น ๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................. 

 ท้ังนี ้ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีพระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ  และขอแจงประวัติ ดังน้ี 

1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี    หรือไม......................................  
2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................      

 3. เคยตองโทษจําคุกในคด ี(ระบุ).........................................................  

 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามท่ีระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ 

         (........................................................) 

 

........................................ 
(.....................................) 

ผูตรวจสอบ 



 
     คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

       1.   โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริงดวยลายมือท่ีชัดเจน อานงาย  หรือพิมพและลง   

              ลายมือชื่อผูยื่นคําขอดวยตนเอง  

        2.    ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาช่ือ หากมียศหรือฐานันดรศักด์ินําหนาชื่อใหระบุไวดวย   
        3.    วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข   
        4.    ใหระบุท่ีอยูที่สะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  
    ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
        5.    ใหติดรูปถาย ตามขอ 6 ในแบบคําขอ จํานวน  1  รูป 

        6.    คําวา “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒิที่หลักสูตรเนนเฉพาะทางดานการศึกษา เชน กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เปนตน  
    คําวา “วุฒิอ่ืน” หมายถึง วุฒิการศึกษาทั่วไป เชน ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เปนตน 

        7.    สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใหแนบสําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

              พรอมสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ กรณีผูยื่นคําขอใชมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 

              วิชาชีพครู หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ใหแนบสําเนาคุณวุฒิดังกลาวดวย 

        8.    สําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ  3  กรณีที่ยังไมไดรับวุฒิบัตรใหใชสําเนาประกาศรายช่ือผูผานการเทียบโอนความรู  / ประกาศผลการ      
              ทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะหนาท่ีมีช่ือตนเอง 

        9.   แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใชเปนหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพของผูที่ผานการรับรองความรู 

   ครบ 9 มาตรฐานแลว และไดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐ 

              และเอกชนมาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยผูบริหารสถานศึกษาและครูไดประเมินการปฏิบัติการสอนตามแบบประเมินการปฏิบัติการสอน 

              ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา  ( สามารถดาวนโหลดแบบประเมิน ฯ  ไดจากเว็บไซตของคุรุสภา  )     
              และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

          1. กรณีจางใหเปนครูสถานศึกษาของรัฐหรือครูโรงเรียนเอกชนหรือพนักงานของหนวยงาน  ใหแนบสําเนา ก.พ. 7          

              สัญญาจางครู สําเนาสมุดประจําตัวครูหรือสําเนาคําสั่งแตงต้ังใหเปนครูในสถานศึกษา แลวแตกรณี  สําเนาคําสั่งแตงต้ัง/มอบหมายให     

              ปฏิบัติหนาที่สอน   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะผูประเมินการสอน  ตารางสอนท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอนและสําเนาใบอนุญาต 

              ประกอบวิชาชีพของผูประเมินการสอน 

   2. กรณีเปนครูผูดูแลเด็กเล็ก ใหแนบสําเนาสัญญาจาง สําเนาหนังสืออนุญาตจากตนสังกัดใหไปปฏิบัติการสอน สําเนา 

              หนังสือจากตนสังกัดถึงสถานศึกษาขอใหปฏิบัติการสอน  สําเนาหนังสือตอบรับใหปฏิบัติการสอนได สําเนาคําส่ังแตงตั้ง / มอบหมายให 

              ปฏิบัติหนาที่สอน สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะผูประเมินการสอน ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอน สําเนาใบอนุญาตประกอบ 

                วิชาชีพของผูประเมินการสอน สําเนาหนังสือการสงตัวกลับหนวยงาน 

   สําหรับผูยื่นคําขอท่ีไมไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา จะตองมีสําเนาหนังสือตอบอนุญาตจากคุรุสภาใหประกอบ 

              วิชาชีพครู โดยไมมีใบอนุญาต (เฉพาะผูปฏิบัติการสอนตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2547 เปนตนไป) 

       10.   หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) ตามขอ 8 เชน สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน 
      11.   กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน 
    หรือถูกศาลพิพากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ 
              เส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

       12.   ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ  
 
 


