การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ระดับปริญญาตรี)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปนหลักฐานการอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพควบคุม
ตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เปนผูมีสิทธิ ในการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งผูที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และจะบรรจุเขาเปนขาราชการครู
จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะสามารถยื่นไดดวยตนเองที่คุรุสภา หรือลงทะเบียนผานคณะ
ศึกษาศาสตร นิสิตที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยที่ยื่นผาน
คณะศึกษาศาสตร มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส. 01) สามารถดาวน
โหลดแบบ คส. 01 ไดที่ เว็บไซตของคุรุสภา http://www.ksp.or.th หรือ เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
http://www.edu.buu.ac.th
2. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) อยางละ 1 ฉบับ
3. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว 2 รูป ขนาด 1 นิว้ ถายไวไมเกิน 6 เดือน เขียนชื่อ-นามสกุล
ดานหลังรูปถาย *ไมรับรูปถายจากคอมพิวเตอร
4. หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม จํานวน 500.- บาท ทางไปรษณียผ านระบบ Pay at Post
5. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
-----------------------------

เฉพาะเจาหนาที่
สังกัด..............................................
จังหวัด.............................................
เลขรับที่...........................................
วันที่.................................................
ลายมือชื่อ..................................ผูรับเรื่อง

คส.๐๑

ติดรูปถาย

คุรุสภา

๑ นิ้ว

แบบคําขอ

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล..............................................สัญชาติ..................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ)
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
เดือน
เลขประจําตัวประชาชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด..............................................................................วุฒิทางการศึกษา...........………………………………………
อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตรอก/ซอย........……...................ถนน...........................................ตําบล/แขวง............……...........…
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท (บาน)…………………………………………. โทรสาร …………………………E-mail………………………………………..
สถานที่ทํางาน........................................................................................สังกัด..................................................................
เลขที่..........……หมูที่............ตรอก/ซอย............................................................ถนน............................................................………
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท ………………………โทรศัพทเคลื่อนที่……………………โทรสาร……………………… E-mail.......................……………..
มีความประสงคจะขอยื่นคําขอ
 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 เปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอื่น (โปรดระบุ).........................................
โดยมีเอกสารหลักฐานแนบประกอบแบบคําขอ ดังนี้
๑.  สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๒.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
๓.  สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา หรือ  สําเนาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกคุรุสภา หรือ  หลักฐานอื่นที่ใชแทนกันได
๔.  สําเนาใบอนุญาต (กรณีตออายุ)
๕.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
๖.  คาธรรมเนียม จํานวน ……………..บาท เปน  เงินสด  ไปรษณีย (Pay at Post)
๗.  หลักฐานอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................
ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
และขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไวทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ
(…...............………………..……………)
ตําแหนง........................................................
……../…………………./………

เฉพาะเจาหนาที่
๑. เจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแลว เห็นวา
(๑) เอกสารและหลักฐานครบถวน ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ...............
(๒) ผูยื่นคําขอขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(........................................)
............/....................../...............
๒. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการประชุมครั้งที่........../............... เมื่อวันที่..................................................……
มติ.........................................................................................................................................................................................……..
คุรุสภาออกใบอนุญาตให เลขที่ใบอนุญาต.............................................................

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
๑. ผูยื่นคําขอทุกคน ตองกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง
ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย หรือพิมพก็ได และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอดวยตนเอง
๒. การกรอกชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ ใหใชตัวอักษรพิมพใหญ โดยเวนชองวางระหวางชื่อ - นามสกุล
จํานวน ๒ ชอง
๓. คําวา "วุฒิการศึกษา" หมายถึง วุฒิการศึกษาทั่วไป เชน ปวช. , ปวส. , บช.บ., น.บ. เปนตน
คําวา "วุฒิทางการศึกษา" หมายถึง วุฒิที่จบทางดานการศึกษา เชน ปกศ. , พ.ม. , กศ.บ. , ค.บ. เปนตน
๔. หลักฐานอื่นที่ใชแทนกันได ตามขอ ๓. ไดแก
(๑) หนังสือรับรองเปนครูผูสอนจากผูบังคับบัญชาในสถานศึกษา
(๒) สําเนาคําสั่งบรรจุแตงตั้ง หรือสําเนา ก.พ. ๗ หรือสมุดประวัติ
(๓) สําเนาสมุดประจําตัวครู (สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน)
๕. ใหติดรูปถายในแบบคําขอ ๑ รูป และใหสงพรอมหลักฐานอื่น ๑ รูป ทั้งนี้ใหระบุชื่อ - นามสกุล
ดานหลังรูปถายดวย
๖. หลักฐานอื่นตามขอ ๗. ไดแก หลักฐานการผานการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะทาง หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล หลักฐานการแจงความ เปนตน
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