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คุรุสภา
ติดรูปถ่าย

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ

1 x 1.25 นิ้ว

ครู
เขียนที.่ .......................................................................
วันที.่ ................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
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที.่ .................หมูท่ .่ี ...............ตรอก/ซอย............................................ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณีย ์ .................................................โทรศัพท์........................................................... โทรศัพท์เคลือ่ นที่ .................................................
E-mail................................................................................................

สถานทีท่ างาน..............................................................................................สังกัด...................................................................................
เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.....................................................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................................โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร.........................................................................
ทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกในการติดต่อ  ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
 ทีท่ างาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติของท่าน)
 1. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอิ น่ื ทีค่ ุรุสภาให้การรับรอง
ชื่อปริญญา...................................................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก..........................................................................สถาบัน..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา........................................................................................................................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ครัง้ ที่ 1............................................................ครัง้ ที่ 2..........................................................
 2. วุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทค่ี ุรุสภาให้การรับรอง
สถาบัน...................................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา..........................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ครัง้ ที่ 1............................................................ครัง้ ที่ 2..........................................................
วุฒปิ ริญญาก่อนเข้าศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู..............................................................................................
 3. วุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบัน............................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา................................... และผ่านการรับรองความรูค้ รบตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยได้รบั ใบอนุญาต
ปฏิบตั กิ ารสอน และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทีส่ ถานศึกษา................................................................
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 4. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสู ตร 4 ปี เข้าศึกษาก่อนวันที่ 12 มิถนุ ายน 2546 และสาเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถนุ ายน 2546
หรือ วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง เข้าศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1/2548
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อืน่ ๆ ระบุ.........................................................................................
สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา........................................................................................................................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคาขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.  สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2.  สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา คือ สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3.  ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน จะต้องแนบเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาและหนังสือนาส่งแบบประเมิน
ฉบับจริง , สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะผูป้ ระเมินการปฏิบตั กิ ารสอน และตารางสอน (รายสัปดาห์) 2 ภาคเรียนติดต่อกัน
กรณีถา้ ปฏิบตั กิ ารสอนก่อนได้รบั ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็ นการชัว่ คราว ให้แนบสาเนาหนังสืออนุ ญาตฉบับดังกล่าวด้วย
4.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.25 นิ้ว ซึง่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.  ค่าธรรมเนียม จานวน 500 บาท เป็ น  เงินสด หรือ  ไปรษณีย ์ (Pay at Post) หรือ  ธนาคารกรุงไทย
6.  หลักฐานอืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................................................................................................................
ทัง้ นี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีพ่ ระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กาหนดไว้ทกุ ประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคย  เคย
2. เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ไม่เคย  เคย
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามทีร่ ะบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คาขอ
(........................................................)

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

เจ้าหน้าทีผ่ ูต้ รวจเอกสาร
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คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู
1. โปรดกรอกข้อความในแบบคาขอให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็ นจริงด้วยลายมือทีช่ ดั เจน อ่านง่าย หรือพิมพ์และลง
ลายมือชื่อผูย้ น่ื คาขอด้วยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ดว้ ย
3. วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกเป็ นตัวเลข
4. ให้ระบุทอ่ี ยู่ทส่ี ะดวกในการติดต่อ เพือ่ การจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิม่ เติมประกอบการพิจารณา
5. ให้ตดิ รูปถ่ายในแบบคาขอ จานวน 1 รูป และแนบกับแบบคาขอ 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล และเขียนเลขประจาตัวประชาชน
ด้านหลังรูปถ่าย
6. คาว่า “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒทิ ห่ี ลักสูตรเน้นเฉพาะทางด้านการศึกษา เช่น กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เป็ นต้น
คาว่า “วุฒิอน่ื ” หมายถึง วุฒกิ ารศึกษาทัวไป
่ เช่น ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เป็ นต้น
7. สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบรับรองคุณวุฒโิ ดยอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย
พร้อมสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ กรณีผูย้ น่ื คาขอใช้มคี ุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หรือ คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้แนบสาเนาคุณวุฒดิ งั กล่าวด้วย
8. แบบประเมินการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาใช้เป็ นหลักฐานแสดงประสบการณ์วชิ าชีพของผูท้ ผ่ี ่านการรับรองความรู ้ ครบตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ที่คุ รุ ส ภาก าหนด และได้ป ฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาปฐมวัย ขัน้ พื้ น ฐาน และอุ ด มศึ ก ษาที่ต า่ กว่ า ปริ ญ ญา ทัง้ ของรัฐ
และเอกชนมาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูได้ประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนตามแบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครูของคุรุสภา (สามารถดาวน์โหลดแบบประเมิน ฯ ได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา)
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือนาส่งแบบประเมิน ลงนามโดยผูอ้ านวยการสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา ฉบับจริง
2. แบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา ฉบับจริง
3. สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะผูป้ ระเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
4. ตารางสอนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั กิ ารสอนโดยฝ่ ายวิชาการของสถานศึกษา
9. หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 6 ในหน้าที่ 2 เช่น สาเนาเอกสารการเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็ นต้น
10. กรณี แจ้งประวัติตอนท้ายของแบบคาขอ หากท่านเคยมีประวัตถิ กู ลงโทษทางวินยั หรือถูกสังให้
่ ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
หรือถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษแต่โทษจาคุกให้รอลงอาญา เป็ นต้น ให้ทา่ นระบุในประวัตติ ามข้อ ๑ เคยเป็ นผูม้ คี วามประพฤติ
เสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
11. เจ้าหน้าที่ผูต้ รวจเอกสาร หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของแบบคาขอ

คาเตือน
ผู ข้ อประกอบวิ ชาชี พ ทางการศึ กษาที่ ประสงค์จะยื่ นเอกสารหลักฐาน เพื่ อดาเนิ น การเกี่ยวกับใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ
ทุกประเภท ต้องยื่นแบบคาขอตามประเภทคุณ สมบัติของตนเองพร้อมทัง้ แนบสาเนาเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงคุณ สมบัติ
ตามที่คุรุสภากาหนด โดยผู ย้ ่ืนคาขอจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารหลักฐานแนบประกอบทุกฉบับ และหากผู ใ้ ด
ทาการปลอมแปลงขึ้ นทั้งฉบับ หรือ แต่ ส่ว นหนึ่ ง ส่ว นใด ตัด ทอนข้อ ความ ท าการแก้ไขด้วยประการใด ๆ ประทับตราปลอม หรื อ
การลงลายมื อชื่ อปลอมในเอกสารนั้นเพื่ อให้เชื่ อว่าเป็ นเอกสารหลักฐานที่ แท้จริง ผู น้ ้ันมี ความผิ ดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากน า
เอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ผูน้ ้นั กระทาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วย ซึ่งมีโทษทางอาญาต้องถูกจาคุก หรือปรับ หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

