คส.01.10

ติดรูปถาย

คุรสุ ภา

1 นิ้ว

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู
เขียนที่...................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................พ.ศ. .....................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................นามสกุล..........................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) (Mr./Mrs./Miss)...............................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

เกิดวันที่

เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
เดือน สัญชาติ.....................................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูท ี่................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................
E-mail................................................................................................

สถานที่ทํางาน..............................................................................................สังกัด................................................................................
เลขที่......................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..................................................................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย. ..................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร ..................................................................
ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ  ที่อยูปจจุบัน
 ที่ทํางาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ขอตามคุณสมบัติของทาน)
1. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ป ทีค่ ุรุสภาใหการรับรอง
กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ศษ.บ. อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
สาขา/วิชาเอก..........................................................................สถาบัน....................................................................................
วัน/เดือน/ปทสี่ ําเร็จการศึกษา..................................................................................................................................................
สถานศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งที่ 1............................................................ครั้งที่ 2......................................................
2. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ป เขาศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 และสําเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546
หรือ วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง เขาศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1/2548
กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ศษ.บ. ปทส. อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................
สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน........................................................................................
วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา......................................................................................................................................................
3. วุฒปิ ริญญาอื่นระบุ.......................................................................และวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทคี่ ุรุสภาใหการรับรอง
(ผูไดการรับรองวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนรายกรณีไมตองระบุสถานทีฝ่ กประสบการณวิชาชีพ)
สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................
สถานศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครั้งที่ 1............................................................ครั้งที่ 2.........................................................
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4. วุฒไิ มต่ํากวาปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบัน......................................................................
วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา................................... และผานการรับรองความรูครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน
ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน
ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวชิ าชีพครู)
5. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่คุรสุ ภาใหการรับรอง
เฉพาะมาตรฐานความรู ระบุ................................................................................................................
สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สาํ เร็จการศึกษา....................................................
และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา......................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู)
6. วุฒปิ ริญญาอื่นระบุ.................................................และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่คุรุสภาใหการรับรองความรูไมครบ
9 มาตรฐาน โดยรับรอง จํานวน...............มาตรฐาน และผานการรับรองความรู เพิม่ จนครบ 9 มาตรฐาน โดย
เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน
ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน
ฝกอบรม จํานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป ที่สถานศึกษา.......................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวชิ าชีพครู)
ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.  สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
3.  ใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน หรือสําเนาวุฒิบตั รรับรองความรูโ ดยการเทียบโอนความรู / ทดสอบความรู / ฝกอบรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผานการรับรองความรูครบ 9 มาตรฐาน)
4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบนําฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย การชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ฯ
(กรณีผานการเทียบโอนความรูและไมมีใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน)
5.  แบบประเมินการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ฯ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
6.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
7.  คาธรรมเนียม จํานวน 500 บาท เปน  เงินสด  ไปรษณีย (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย
8.  หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................
ทั้งนี้ ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ และขอแจงประวัติ ดังนี้
1. เคยเปนผูม ีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือไม......................................
2. เปนผูไ รความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................
3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ).........................................................
ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ)......................................................ผูย ื่นคําขอ
(........................................................)

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

ผูตรวจสอบ

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย
หรือพิมพ และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอดวยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใต คํานําหนาชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นําหนาชื่อใหระบุไวดวย
3. วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข
4. ใหระบุที่อยูท ี่สะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 6 ในแบบคําขอ จํานวน 1 รูป
6. คําวา “วุฒิทางการศึกษา” หมายถึงวุฒิที่หลักสูตรเนนเฉพาะทางดานการศึกษา เชน กศ.บ. ค.บ. คอ.บ. ปทส. เปนตน
คําวา “วุฒิอื่น” หมายถึง วุฒกิ ารศึกษาทั่วไป เชน ศศ.บ. บช.บ. บธ.บ. น.บ. คศ.บ. นศ.บ. เปนตน
7. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใหแนบสําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
พรอมสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ กรณีผยู ื่นคําขอใชมคี ุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ใหแนบสําเนาคุณวุฒดิ ังกลาวดวย
8. สําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ 3 กรณีทยี่ ังไมไดรบั วุฒิบัตรใหใชสาํ เนาประกาศรายชื่อผูผ านการเทียบโอนความรู /
ประกาศผลการทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะหนาที่มีชื่อตนเอง
9. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใชเปนหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพของผูทผี่ านการรับรองความรู
ครบ 9 มาตรฐานแลว และไดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา ที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐ
และเอกชนมาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยผูบ ริหารสถานศึกษาและครูไดประเมินการปฏิบัติการสอนตามแบบประเมินการปฏิบัตกิ าร
สอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู ของคุรุสภา (สามารถดาวนโหลดแบบประเมิน ฯ ไดจากเว็บไซต
ของคุรุสภา) และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. กรณีจางใหเปนครูสถานศึกษาของรัฐหรือครูโรงเรียนเอกชนหรือพนักงานของหนวยงาน ใหแนบสําเนาสัญญาจาง
หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนครู (ครูโรงเรียนเอกชน) แลวแตกรณี สําเนาคําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่สอน สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะผูประเมินการสอน ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอน และสําเนาใบอนุญาต ฯ
ของผูประเมินการสอน
2. กรณีเปนครูผดู ูแลเด็กเล็ก ใหแนบสําเนาสัญญาจาง สําเนาหนังสืออนุญาตจากตนสังกัดใหไปปฏิบัติการสอน สําเนา
หนังสือจากตนสังกัดถึงสถานศึกษาขอใหปฏิบตั ิการสอน สําเนาหนังสือตอบรับใหปฏิบัติการสอนได สําเนาคําสั่งแตงตั้ง /มอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่สอน สําเนาแตงตั้งคณะผูประเมินการสอน ตารางสอนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตกิ ารสอน
สําเนาใบอนุญาต ฯ ของผูป ระเมินการสอน สําเนาหนังสือการสงตัวกลับหนวยงาน (ถามี)
สําหรับผูยนื่ คําขอที่ไมไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา จะตองมีสําเนาหนังสือตอบอนุญาตจากคุรุสภาให
ประกอบวิชาชีพครู โดยไมมใี บอนุญาต (เฉพาะผูป ฏิบัตกิ ารสอนตัง้ แตวันที่ 9 ธันวาคม 2547 เปนตนไป
10. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 8 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน
11. กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน
หรือถูกศาลพิพากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูม ีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
12. ผูต รวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ

