คส. .

คุรุสภา

ติดรูปถ่าย

แบบคําขอขึ นทะเบียนรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ

นิ ว

ครู
เขี ย นที...................................................................
วั นที ................. เดื อน ................................พ.ศ. .....................
ข ้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/อื นๆ)...................................................................นามสกุล..........................................................................
ชือ - นามสกุล(ภาษาอั งกฤษ ตั วพิมพ์ ใหญ่ )(Mr./Mrs./Miss)...............................................................................................................................
เลขประจําตั วประชาชนเลขที

-

-

-

-

เกิดวั นที

เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
เดือน สั ญชาติ.....................................................
ที อยู่ปัจจุบ ั น เลขที ..................หมู่ที ................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.........................................................จั งหวั ด.............................................................
รหั สไปรษณีย ์ .................................................โทรศั พท์ ........................................................... โทรศั พท์ เคลื อนที............................................
E-mail................................................................................................

สถานที ทํ างาน..............................................................................................สั งกั ด................................................................................
เลขที......................หมู่ที.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..................................................................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวั ด...............................................................................
รหั สไปรษณีย ์...................................................โทรศั พท์ .................................................... โทรสาร ..................................................................
ที อยู่ทีสะดวกในการติดต่อ  ที อยู ่ปัจจุบ ั น
 ที ทํ างาน
คุณสมบั ติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพือขอขึ นทะเบียนรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก ข้ อตามคุณสมบั ติของท่ าน)
 . วุฒิ ปริญญาทางการศึกษาหลั กสูตร ปีทีคุรุสภาให้ การรับรอง
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  อืน ๆ ระบุ....................................................................................................
สาขา/วิ ชาเอก..........................................................................สถาบั น....................................................................................
วั น/เดื อน/ปี ที สํ าเร็จการศึกษา..................................................................................................................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์ว ิ ชาชีพ ครั งที ............................................................ครั งที ......................................................
 . วุฒิ ปริญญาทางการศึกษาหลั กสูตร ปี เข้ าศึกษาก่อนวั นที มิถุ นายน และสํ าเร็จการศึกษาหลั งวั นที มิถุนายน
หรือ วุฒิ ปริญญาทางการศึกษาหลั กสูตรต่อเนื องเข้ าศึกษาภายในภาคเรียนที /
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อืน ๆ ระบุ.....................................................................................
สาขา/วิ ชาเอก...........................................................................สถาบั น........................................................................................
วั น/เดื อน/ปี ทีสํ าเร็จการศึกษา......................................................................................................................................................
 . วุฒิ ปริญญาอืนระบุ.......................................................................และวุฒปิ ระกาศนียบัตรบั ณฑิตวิชาชีพครูที คุรุสภาให้ การรั บรอง
(ผูไ้ ด้ การรั บรองวุฒปิ ระกาศนียบั ตรบั ณฑิตวิ ชาชีพครู เป็ นรายกรณีไม่ต ้ องระบุสถานทีฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ)
สถาบั น.......................................................................................วั น/เดื อน/ปี ทีสําเร็จการศึกษา....................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์ว ิ ชาชีพ ครั งที ............................................................ครั งที .........................................................

 . วุฒิไม่ตํ ากว่าปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบั น......................................................................
วั น/เดือน/ปี ทีสํ าเร็จการศึกษา................................... และผ่านการรั บรองความรู ้ ครบ มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
 เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน  ฝึ กอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น ้ อยกว่า ปี ที สถานศึกษา................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบ ั ติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู)
 . วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรื อประกาศนียบั ตรบั ณฑิวติ ชาชีพครู หรือประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพครู (ปวค.) ที คุรุสภาให้
การรั บรอง
เฉพาะมาตรฐานความรู ้ ระบุ................................................................................................................
สถาบั น.......................................................................................วั น/เดื อน/ปี ท ี สําเร็จการศึกษา....................................................
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น ้ อยกว่า ปีทีสถานศึกษา......................................................................................
(แนบแบบประเมิ นการปฏิบ ั ติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู)
 . วุฒิ ปริญญาอืนระบุ.................................................และวุฒปิ ระกาศนียบั ตรวิชาชีพครู (ปวค.)ที คุรุสภาให้ การรั บรองความรู ้ ไม่ครบ
มาตรฐาน โดยรั บรอง จํานวน...............มาตรฐาน และผ่านการรั บรองความรู ้ เพิมจนครบ มาตรฐาน โดย
 เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน  ฝึ กอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น ้ อยกว่า ปี ที สถานศึกษา.......................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบ ั ติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู)
ได้ แนบเอกสารหลั กฐานประกอบคําขอตามคุณสมบั ติ ดั งนี
.  สํ าเนาทะเบียนบ้ าน หรือ สําเนาบั ตรประจําตั วประชาชน หรือ  สํ าเนาบั ตรประจําตั วเจ้ าหน้ าที ของรั ฐ
.  สํ าเนาหลั กฐานแสดงวุฒิ การศึกษา
3.  ใบอนุ ญาตปฏิบ ั ติการสอน หรือสําเนาวุฒิ บ ั ตรรั บรองความรู ้ โดยการเที ยบโอนความรู ้ / ทดสอบความรู ้ / ฝึ กอบรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผ่านการรั บรองความรู ้ ครบ มาตรฐาน)
4.  สํ าเนาใบเสร็จรั บเงิ น / ใบนําฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยการชํ าระค่าธรรมเนียมการเที ยบโอนความรู ้ ฯ
(กรณีผ่านการเทียบโอนความรู ้ และไม่มีใบอนุญาตปฏิบ ั ติการสอน)
5.  แบบประเมินการปฏิบ ั ติการสอนในสถานศึกษา ฯ ฉบั บจริง จํ านวน ฉบั บพร้ อมแนบเอกสารหลั กฐานประกอบการพิจารณา
6.  รูปถ่ายหน้ าตรงครึ งตั ว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด นิ ว ซึงถ่ายไว้ ไม่เกิน เดืนอ จํานวน รูป
7.  ค่าธรรมเนียม จํานวน บาท เป็ น  เงิ นสด  ไปรษณีย์ (Pay at Post) รหั สบริการ  ธนาคารกรุงไทย
.  หลั กฐานอื น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................
ทั งนี ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคุณสมบั ติครบถ้ วนตามทีพระราชบั ญญั ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. และข้ อบั งคั บคุรุสภาว่ าด้ วย
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.
กําหนดไว ้ ทุกประการ และขอแจ้ งประวั ติ ดั งนี
. เคยเป็ นผู ้ ม ีความประพฤติเสือมเสี ย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่......................................
. เป็ นผู ้ ไร้ ความสามารถหรื อเสมื อนไร้ ความสามารถ หรือไม่........................................
. เคยต้ องโทษจําคุกในคดี (ระบุ).........................................................
ข ้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูลบุคคลตามทีระบุในแบบคําขอได้ จากสํ านั กทะเบี ยนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื อ)......................................................ผู ้ ยื นคําขอ
(........................................................)

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

ผู ้ ตรวจสอบ

คําแนะนํ าในการกรอกแบบคําขอขึ นทะเบียนรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู
. โปรดกรอกข้ อความในแบบคําขอให้ ถูกต้ องครบถ้ วนโดยละเอียดตามความเป็ นจริง ด้ วยลายมือทีชั ดเจน
อ่านง่าย
หรือพิมพ์ และลงลายมือชือผู ้ ยืนคําขอด้ วตยนเอง
. ชือ – นามสกุล ให ้ วงกลมหรือขีดเส้ นใต้ คํานําหน้ าชืหากมี
อ ยศหรื อฐานั นดรศั กดิ นําหน้ าชือให้ ระบุไว้ ด ้ วย
. วั น เดื อน ปี เกิด ให้ กรอกเป็ นตั วเลข
4. ให้ ระบุที อยู ่ทีสะดวกในการติดต่อเพื อการจั ดส่งเอกสารและขอข้ อมูลเพิ มเติมประกอบการพิจารณา
ขอขึ นทะเบี ยนรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู
5. ให้ ติดรูปถ่าย ตามข้ อ ในแบบคําขอ จํานวน รูป
6. คําว่า “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒทิ ี หลั กสู ตรเน้ นเฉพาะทางด้ านการศึกษา เช่น กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เป็นต้ น
คําว่า “วุฒิอ ื น” หมายถึง วุฒิ การศึกษาทั วไป เช่น ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เป็ นต้ น
. สําเนาหลั กฐานแสดงวุฒิการศึกษาให ้ แนบสํ าเนาปริญญาบั ตร หรือสํ าเนาใบรั บรองคุณวุฒิโดยอนุม ั ติของสภามหาวิ ทยาลั ย
พร้ อมสํ าเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ฉบั บสมบูรณ์ กรณีผู ้ ย ื นคําขอใชม้ คี ุณวุฒิประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ต
วิ ชาชีพครู หรือ คุณวุฒิ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพครู (ปวค.) ให ้ แนบสําเนาคุณวุฒิด ั งกล่าวด้ วย
. สํ าเนาเอกสารหลั กฐานตามข้ อ กรณีท ี ยั งไม่ได้ ร ั บวุฒิ บ ั ตรให้ ใช้ ส ํ าเนาประกาศรายชื
ผ่านการเที
อผู ้ ยบโอนความรู ้ /
ประกาศผลการทดสอบความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะหน้ าที มีชือตนเอง
. แบบประเมินการปฏิบ ั ติการสอนในสถานศึกษาใช้ เป็ นหลั กฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพของผูท้ ี ผ่านการรั บรองความรู ้
ครบ มาตรฐานแล้ ว และได้ปฏิ บ ั ติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั นพื นฐาน และอุดมศึกษาทีตํ ากว่าปริญญา ทั งของรั ฐ
และเอกชนมาแล ้ วไม่น ้ อยกว่า ปีโดยผู ้ บริหารสถานศึกษาและครูได้ประเมินการปฏิ บ ั ติการสอนตามแบบประเมินการปฏิบ ั ติการ
สอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู ของคุรุสภา (สามารถดาวน์โหลดแบบประเมิ น ฯ ได้ จากเว็ บไซต์
ของคุรุสภา) และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดั งนี
. กรณีจ ้ างให้ เป็ นครูสถานศึกษาของรั ฐหรือครูโรงเรียนเอกชนหรือพนั กงานของหน่วยงานให้ แนบสํ าเนาสั ญญาจ้ าง
หรือสําเนาสมุดประจําตั วครู หรือสําเนาคําสั งแต่งตั งให้ เป็ครู
น (ครูโรงเรียนเอกชน) แล้ วแต่กรณี สํ าเนาคําสั งแต่งตั ง/มอบหมายให้
ปฏิบ ั ติหน้ าทีสอน สํ าเนาคําสั งแต่งตั งคณะผู ้ ประเมินการสอน ตารางสอนที ได้ ร ั บมอบหมายให้ ปฏิบ ั ติการสอน
และสํ าเนาใบอนุญาต ฯ
ของผู ้ ประเมินการสอน
. กรณีเป็ นครูผู ้ ดูแลเด็กเล็ ก ให้ แนบสํ าเนาสั ญญาจ้สํางาเนาหนั งสื ออนุญาตจากต้ นสั งกั ดให้ ไปปฏิบ ั ติการสอน สํ าเนา
หนั งสือจากต้ นสั งกั ดถึงสถานศึกษาขอให้ ปฏิ บ ั ติการสอน สําเนาหนั งสื อตอบรั บให้ ปฏิ บ ั ติการสอนได้
สําเนาคําสั งแต่งตั ง/มอบหมาย
ให้ ปฏิบ ั ติหน้ าที สอน สําเนา
แต่ งตั งคณะผู ้ ประเมินการสอน ตารางสอนที ได้ ร ั บมอบหมายให้ ปฏิติบกั ารสอน
สํ าเนาใบอนุญาต ฯ ของผู ้ ประเมินการสอน สํ าเนาหนั งสื อการส่งตั วกลั บหน่ วยงาน(ถ้ ามี)
สํ าหรั บผู ้ ยื นคําขอทีไม่ได้ รั บใบอนุ ญาตปฏิบ ั ติการสอนจากคุรุสภา จะต้ องมีสํ าเนาหนั งสื อตอบอนุ ญาตจากคุรุสภาให้
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุ ญาต (เฉพาะผู ้ ปฏิ บ ั ติการสอนตั งแต่วันที ธั นวาคม
เป็ นต้ นไป
. หลั กฐานอืน ๆ (ถ้ ามี) ตามข้ อ เช่น สํ าเนาเอกสารการเปลี ยนคํานําหน้ าชือ/ชื อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็ นต้ น
. กรณี แจ้ งประวั ติตอนท้ ายของแบบคําขอ หากท่านเคยมี ประวั ติถูกลงโทษทางวิ น ั ย หรือถูกสั งให้ ออกจากราชการ หรือออกจากง
าน
หรือถูกศาลพิพากษาให้ ลงโทษแต่ โทษจําคุกให้ รอลงอาญา เป็ นต้ น ให้ ท่านระบุในประวั ติตามข้ อ๑ เคยเป็ นผู ้ มความประพฤติ
ี
เสือมเสี ยหรื อบกพร่องในศีลธรรมอั นดีพร้ อมแนบเอกสารหลั กฐานประกอบ
12. ผู ้ ตรวจสอบ หมายถึง เจ้ าหน้ าทีสํ านั กงานเลขาธิการคุรุสภาเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้ องของแบบคําขอ

