
                    
 

คุรุสภา 
 

แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ครู 

          เขียนที่........................................................................
        วันที่.................เดือน................................พ.ศ. .......................... 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)...............................................................นามสกุล........................................................................ 
ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss)......................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่                          
เกิดวันที่            เดือน           พ.ศ.                     อายุ          ปี             เดือน   

ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์...........................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................... 
E-mail................................................................................................  

 ปัจจุบนัประกอบอาชีพ....................................................................................................................................................................... 

 สถานทีท่ างาน.........................................................................................สังกัด.................................................................................. 

เลขที่......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.................................................................................... 

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์ ................................................โทรสาร......................................................................... 

 ที่อยู่ที่สะดวกในการตดิต่อ    ที่อยู่ปัจจุบัน      ที่ท างาน 

 การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  รับด้วยตนเอง      ส่งทางไปรษณีย ์

 คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชพีครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก ๑ ข้อตามคุณสมบัติของท่าน) 
 ๑. วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน ที่คุรุสภาให้การรับรอง  
       ชื่อปริญญา.............................................................................................................................................................................. 
     สาขา/วชิาเอก......................................................................สถาบัน....................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา................................................................................................................................................ 
     สถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คร้ังที่ ๑........................................................คร้ังที่ ๒.................................................... 

 ๒. วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรอง 

  สถาบนั................................................................................วัน/เดือน/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา.................................................... 
      สถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ครั้งที่ ๑........................................................คร้ังที่ ๒.................................................... 
      วุฒิปริญญาก่อนเข้าศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู ระบุชื่อปริญญา.......................................................... 

 ๓. วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ีระบุชื่อปริญญา..............................................สถาบนั...................................................................... 
  วัน/เดือน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา........................................................ และผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

 โดยได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราว และมีประสบการณ์ 
 การสอนในสถานศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน...................................................................... 

 
 

                                   

ตดิรูปถ่าย 

๑ x ๑.๒๕ น้ิว 

คส.๐๑.๑๐ 
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  ๔. วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร ๔ ปี เข้าศึกษาก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ และส าเร็จการศึกษาหลังวันที่  

    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือ วุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง เข้าศึกษาภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ 
           กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อ่ืน ๆ ระบุชื่อปริญญา............................................................... 
            สาขา/วชิาเอก....................................................................สถาบัน..................................................................................... 
           วัน/เดือน/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา............................................................................................................................................. 
  ๕. วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
      ชื่อปริญญา.......................................................................................................................................................................... 
      สาขา/วชิาเอก..................................................................สถาบัน....................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา............................................................................................................................................ 
    มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมคร้ังที่......................................เมื่อวันที่...................................................................
 ๖. วุฒิปริญญาจากตา่งประเทศ  

     วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ และมีประสบการณส์อนในสถานศึกษาไมน่้อยกว่า ๑ ป ี
  ชื่อปริญญา..................................................................................................................................................................... 

   สาขา/วชิาเอก....................................................................สถาบัน................................................................................. 
     วัน/เดือน/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา....................................................ประเทศ...................................................................... 
   สถานศึกษาปฏิบัติการสอน............................................................................................................................................ 
    หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากตา่งประเทศ และมปีระสบการณ์สอนในสถานศึกษาไม่น้อยกวา่ ๑ ป ี

          ชื่อปริญญา...................................................................................................................................................................... 
         สาขา/วชิาเอก.................................................................สถาบัน................................................................................... 
           วัน/เดือน/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา.................................................ประเทศ......................................................................... 
        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเลขที่...........................................ประเทศ...................................................... 
        วันที่ออก..................................................................................วันหมดอายุ.................................................................... 
        สถานศึกษาที่ปฏบิัติการสอน.......................................................................................................................................... 
    หรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไมน่้อยกว่า ๑ ปี จากต่างประเทศ และมีประสบการณส์อน 

      ในสถานศึกษาไมน่้อยกว่า ๑ ปี 
          ชื่อปริญญา...................................................................................................................................................................... 

         สาขา/วชิาเอก.................................................................สถาบัน................................................................................... 
           ประเทศ.........................................................................วัน/เดือน/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา................................................. 
        สถานศึกษาที่ปฏบิัติการสอน.......................................................................................................................................... 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบค าขอตามคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน หรือ  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ   

   ๒.  ส าเนาหลักฐานแสดงวฒุกิารศึกษา คือ ส าเนาปริญญาบตัร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ  
           และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
   ๓.  หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แบบประเมนิการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                         และหนังสอืน าส่งแบบประเมินฉบบัจริง, ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะผูป้ระเมนิการปฏิบัติการสอน, ตารางสอนรายสปัดาห์,  
    ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งปฏิบัติหนา้ที,่ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน, และสัญญาจ้างหรือทะเบียนประวตั ิ
    หรือหลักฐานการขอปฏิบัติการสอน 
    กรณีถ้าปฏิบัติการสอนก่อนไดร้ับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 
           โดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ให้แนบส าเนาหนังสืออนุญาตฉบบัดงักล่าวด้วย  
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 ๔.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๒๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
     จ านวน ๒ รูป   
 ๕.  ค่าธรรมเนียม  จ านวน ๕๐๐ บาท  เป็น  เงินสด หรือ  ไปรษณีย์ (Pay at Post) หรือ  ธนาคารกรุงไทย 
 ๖.  หลักฐานอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................. 

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ทุกประการ  และขอแจ้งประวัติ ดังนี ้

๑. เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
    ไม่เคย    เคย 

๒. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ                         
  ไม่เคย    เคย 

 ๓. เคยต้องโทษจ าคุกในคดี                                                 
   ไม่เคย    เคย โปรดระบ…ุ…………….......................................................................................................... 
  .............................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................. 

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบค าขอได้จากส านักทะเบยีนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นค าขอ 
          

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

 
........................................ 
(......................................) 
เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจเอกสาร 
........./.............../............. 



ค าเตือน 
 
        ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภทต้องยื่นแบบค าขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงคุณสมบัติ 
ตามที่คุรุสภาก าหนด โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารหลักฐานแนบประกอบทุกฉบับ และหากผู้ใด
ท าการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด ตัดทอนข้อความ ท าการแก้ไขด้วยประการใด ๆ ประทับตราปลอม หรือ  
การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อให้เชื่อว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริง ผู้น้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากน า   
เอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ผู้น้ันกระท าความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วย ซึ่งมีโทษทางอาญาต้องถูกจ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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ค าแนะน าในการยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 

๑. โปรดกรอกข้อความในแบบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนโด ยละเอียดตามความเป็นจริงด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย  หรือพิมพ์ 
และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง  

๒. ชื่อ – นามสกุล  ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้  ค าน าหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์น าหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย   
๓. วัน เดือน ป ีเกิด ให้กรอกเป็นตัวเลข   
๔. ให้ระบุที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อการจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
๕. ให้ติดรูปถ่ายในแบบค าขอ จ านวน ๑ รูป และแนบกับแบบค า    ๑ รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล และเขียนเลขประจ าตัว

ประชาชนด้านหลังรูปถ่าย 
๖. ค าว่า “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒิที่หลักสูตรเน้นเฉพาะทางด้านการศึกษา เช่น กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เป็นต้น  

ค าว่า “วุฒิอื่น” หมายถึง วุฒิการศึกษาทั่วไป เช่น ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เป็นต้น 
๗. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย

พร้อมส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ กรณีผู้ยื่นค าขอใช้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้แนบส าเนาคุณวุฒิดังกล่าวด้วย 

๘. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใช้เป็นหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพของผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้  
ครบตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด และได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจมีบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องประเมิน 
การปฏิบัติการสอนตามแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา   
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. หนังสือน าส่งแบบประเมิน ลงนามโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา ฉบับจริง 
๒. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฉบับจริง 
๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๔. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง 
๕. ส าเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ก.พ.๗, ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล, สมุดประจ าตัวครู,  
    สัญญาจ้าง เป็นต้น (แล้วแต่กรณี) 

๙. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ ๖ ในหน้าที่ ๒  เช่น ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น 
๑๐. ให้รับรองคุณสมบัติของตนเองก่อนลงชื่อผู้ยื่นค าขอ หากท่านเคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ให้แนบเอกสาร

หลักฐานส าเนาค าสั่งลงโทษ หรือค าพิพากษาของศาล ประกอบการพิจารณาว่าเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่ 

 
 

    


