
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

1. การจัดทําคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด มีความ

ประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะตองจัดทําคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
คนละ 1 ชุด ดงันี้ 
 1.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
       1.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษาหลักสูตร 5 ป 
  1) แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถกูตอง 
  2) สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  3) สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
  4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน คํานําหนา / ชื่อ / นามสกุล หรือทะเบยีนสมรส (ถามี)   
  5) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จํานวน 2 รูป ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  6) ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 
ฉบับละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)  
 1.1.2 ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู 
  1) แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  2) สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  3) สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
  4) สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิและใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบตัรบัณฑติวิชาชีพครู 

(Transcript) 
  5) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน คํานําหนา /ชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถามี)  
  6) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 

ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  7) ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 
ฉบับละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
 

 หมายเหตุ   ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบัณฑติวิชาชีพครู หลักสูตร 2 ภาคเรียน ที่เปนคร ู
                   กอนเขาศึกษา  จะตองแนบหลักฐานแสดงการเปนครูกอนเขาศึกษา (หนังสือรับรอง 

                   การทํางาน / สัญญาจาง)  
 



 
  1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษาหลักสูตร 4 ป หรือเทียบเทา ที่เขาศึกษากอน 12 

มิถุนายน 2546 และสําเร็จการศึกษาหลัง 12 มิถุนายน 2546 หรือหลักสูตรตอเนื่องที่เขาศึกษาไมเกินป

การศึกษา 1/2548  

  1) แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  2) สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  3) สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
  4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน คํานําหนา / ชื่อ / นามสกุล หรือทะเบยีนสมรส (ถามี)   
   5) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จํานวน 2 รูป ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  6) ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 
ฉบับละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
 

  1.1.4 ผูผานการรับรองความรู (การเทียบโอน / การทดสอบ /การฝกอบรม)  
ครบ 9 มาตรฐาน (กรณีมปีระสบการณืการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ป) 

  1) แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  2) สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  3) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน คํานําหนา /ชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถามี) 
  4) สําเนาปริญญาบัตร (กรณยีังไมไดรับปริญญาใชหนังสือรับรองคุณวฒุิ) 
  5) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกวุฒทิี่นํามาขอเทียบโอน 
   6) หลักฐานแสดงการผานการรับรองความรู (การเทียบโอน / การทดสอบ / การฝกอบรม) 

   7) สําเนาใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู 
   8) แบบประเมนิการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) กรอกขอความครบถวนทุกหนา

(สําหรับผูปฏิบัติการสอนครบ 1 ป แลว) 
     9) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รปู 
ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
   10) ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

ฉบับละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)  
 

 หมายเหตุ  หลักฐานแสดงการผานการรับรองความรู ไดแก ประกาศหนาที่มีรายชื่อของตนเองที่ผานการ 
                  เทียบโอน สําเนาวุฒิบัตรผานการทดสอบหรือฝกอบรม 

 
 
 
 



 1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา / ผูบริหารการศึกษา 
  1.2.1 แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  1.2.2 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  1.2.3 สําเนาหลักฐานการเปล่ียน คํานําหนา /ชื่อ/นามสกุล หรือทะเบยีนสมรส (ถามี) 
  1.2.4 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา (วุฒิไมต่ํากวาปริญญาทางการบริหารการศกึษา) 
  1.2.5 สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด (สําเนา กพ.7 หรือสําเนาสมุด

ประจําตัวครู)  
  1.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  1.2.7 รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  1.2.8 ใบเสร็จรับเงินการชําระคาธรรมเนียมขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาต ฯ ฉบับละ 500 บาท  
(หารอยบาทถวน) 
 

 1.3  การขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
   1.3.1 แบบคําขอ (คส.01) ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  1.3.2 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  1.3.3 สําเนาหลักฐานการเปล่ียน คํานําหนา /ชื่อ/นามสกุล หรือทะเบยีนสมรส (ถามี) 
  1.3.4 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา (ไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา)  
  1.3.5 สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด (สําเนา กพ.7) 
  1.3.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  1.3.8 รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
ใหติดในแบบคําขอ 1 รูป แนบกับแบบคําขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ดานหลังรูปถาย 
  1.3.9 ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาต ฯ ฉบับละ 500 บาท  
(หารอยบาทถวน) 
 

 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองในสําเนาเอกสารลักฐานทุกฉบับ 
 

2. การจัดทําคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 ผูผานการรับรองความรู (การเทียบโอน/การทดสอบ/การฝกอบรม) ครบ 9 มาตรฐาน แตยังไมมี

ประสบการณวชิาชีพไมนอยกวา 1 ป ใหขอรบัใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
 
 



 
  2.1 แบบคําขอ คส.01 ที่กรอกขอความครบถวนและถูกตอง 
  2.2 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  2.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อ/ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถามี) 
  2.4 สําเนาปริญญาบัตร (กรณียังไมไดรับปริญญาใชหนังสือรับรองคุณวฒุิ) 
  2.5 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกวุฒทิี่นํามาขอเทียบโอน 
    2.6 หลักฐานแสดงผานการการรับรองความรู (การเทียบโอน/การทดสอบ/การฝกอบรม) 
  2.7 ใบเสร็จรับเงินการชําระเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู  

 

หมายเหตุ   1. หลักฐานแสดงการผานการรับรองความรู ไดแก ประกาศหนาที่มีรายชื่อของตนเองที่ผานการ  
                 เทียบโอน สําเนาวุฒิบัตรผานการทดสอบหรอืฝกอบรม 
  2. ไมตองชําระคาธรรมเนียมขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 
3. การย่ืนแบบคําขอ 
 การยื่นแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถดําเนินการได ๒ ทาง 
  3.1 ดวยตนเอง ณ สํานักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร 1 ชั้น 1) 

ถนนนคราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
  3.2 ทางไปรษณีย  ณ ที่ทําการไปรษณียทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

4. การชําระเงินคาธรรมเนียม  
 ใหชําระเงินคาธรรมเนียม 2 วธิี 
  4.1 การชําระเงินคาธรรมเนียมผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยระบบ Pay at post ณ ที ่

ทําการไปรษณียสาขาทั่วประเทศ 
  4.2 การชําระเปนเงินสด ดวยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5. การออกหนังสือรับรองสิทธิ 
 เมื่อสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอยื่นคําขอตามเอกสารหลักฐานเรียบรอยแลว 
และผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คุรุสภากําหนด สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะออกหนังสือรับรองสิทธิ

ให เพื่อใชแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพระหวางดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

------------------- 
 
 
 



คุณวุฒิที่ใชในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

             ผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ตองเปนผูมี

คุณวุฒิ ดังนี้ 
1. มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร 4 ป หรือเทียบเทา ที่เขาศึกษากอน 12 มิถุนายน 2546 

และสําเร็จการศึกษาหลัง 12 มิถุนายน 2546 หรือหลักสูตรตอเนื่องที่เขาศึกษาไมเกินปการศึกษา 1/2548 

ไดแก  กศ.บ. , ค.บ. , ค.อ.บ. , ศษ.บ. , ปทส.  
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คหกรรมศาสตรศึกษา) หลักสูตรตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่เขาศึกษาในปการศึกษาป 2547 และ 2548 

วท.บ.(เกษตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 6 สาขา ไดแก 
 สาขาการสอนภาษาไทย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
 สาขาการประถมศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 
 สาขาการศึกษานอกระบบ   สาขาการใหคําปรึกษาและแนะแนว 
พุทธศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 สาขา ไดแก 
 สาขาบริหารการศึกษา 
 สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 สาขาสังคมศึกษา 
 สาขาจริยศึกษา 
 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
 
 

 
2. วุฒิปริญญาตรี... 

 



 
 
 

                                   
                          
2. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น และจบประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครูทีคุ่รุสภารับรอง มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
8. มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                       

 และสถาบันอื่น ๆ ดูไดในเว็บไชตคุรุสภา  www.ksp.or.th      

          

แนวทางการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ กรณีไมมีคุณวุฒิตามขอ 1 และ 2 
 ถาจบปริญญาตรีทางการศึกษา หรือจบปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืน และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู

(ป .วค . )  สามารถนํ าคว ามรู วิ ช าชีพครู ม าขอ เที ยบ โอนความความรู กั บม าตรฐ านวิ ช าชีพครู 

ของคุรุสภาหรือทดสอบความรูหรือฝกอบรม รายละเอียด อยูในเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ksp.or.th/


การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผูมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) เปนกรณีพิเศษ 
หลักเกณฑการพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการคุรุสภา 

๑. สถาบันกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือผูเขาศึกษา 
จบปริญญาตรกีอนเขาศึกษา 

๒. โครงสรางของหลักสูตรมีเนื้อหาสาระความรูวิชาชีพครูสอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภา 
๓. สถาบันที่ขอรับรอง  ตองดําเนนิการภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑  และสงรายชื่อผูสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรที่มีคณุสมบัติตามทีก่ําหนดใหคุรุสภา 
๔. ผูไดรับรองความรูครบทั้ง ๙ มาตรฐานแลว  ใหขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู  ดังนี้ 

๔.๑  เปนผูประกอบวิชาชีพครูอยูแลว  ใหผูบรหิารสถานศกึษาประเมนิการปฏบิัตกิารสอน 

เปนเวลา ๑ ป  มาขอเทียบเปนประสบการณเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
๔.๒  ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู  ใหขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เพื่อเปนหลักฐานแสดง

คุณสมบัติวามีความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูไดโดยอยูในความควบคุมของ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เมื่อสอนครบ ๑ ป  ใหผูบริหารสถานศึกษาประเมินและนําหลักฐานการ

ประเมิน  ประกอบการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
 คณะกรรมการครุุสภา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑  มีมติใหการรับรอง 

ความรูวิชาชีพครู  ในคุณวุฒปิระกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ปวค.) ของสถาบัน  จํานวน ๑๒ แหง ดังนี้ 
๑. รับรองความรูวชิาชีพครูในหลักสูตร  จํานวน ๙ มาตรฐาน ของ ๑๑ สถาบันดังตอไปนี ้
• มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๘  ๑/๒๕๔๙) 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๒/๒๕๔๘) 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ตั้งแตปการศกึษา ๒๕๔๗) 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘) 
• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๒๕๔๔ -๒๕๔๙) 
• มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี ่ (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๙) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๙) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๙) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุร ี (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๙) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒/๒๕๔๙) 

/๒. รับรอง... 



๒ 

 
๒. รับรองความรูวชิาชีพครูในหลักสูตร  จํานวน ๘ มาตรฐาน  ยกเวนมาตรฐานที่ ๗ การวิจัยทาง

การศึกษา  ของ ๓ สถาบันดังตอไปนี ้
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๒๕๔๓) 
• สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๑/๒๕๔๘  ๒/๒๕๔๘   
    ๑/๒๕๔๙) 

๓. รับรองความรูวชิาชีพครูในหลักสูตร  จํานวน ๘ มาตรฐาน  ยกเวนมาตรฐานที่ ๔ จิตวิทยาสําหรับครู  ของ 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย  (ปการศึกษาที่เปดสอน ๑/๒๕๔๙) 
 
การดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
๑. ผูผานการรับรองความรู ๙ มาตรฐาน  ใหดําเนินการขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู 
๒. ผูผานการรบัรองความรู  ไมครบ ๙ มาตรฐาน  มาตรฐานที่ไมไดรับการรบัรอง  ใหดําเนินการ 

๑) ขอเทียบโอนความรู  โดยใชความรูในการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรอื 
๒)  สมัครทดสอบความรูจากคุรุสภา  

๓. การขอรับรองประสบการณวิชาชีพครู  ใหใชแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู  โดย 

ผูประกอบวิชาชีพครูมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป  ใหผูบริหารสถานศึกษา  ดําเนินการประเมิน

การปฏิบัติการสอน  (สามารถดาวนโหลด “แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณวชิาชีพครู” ไดจากเว็บไซดของคุรุสภา) 

๔.  ผูขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู  ใหจัดสงเอกสารแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

พรอมเอกสารประกอบแบบคาํขอ  และแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ประสบการณวชิาชีพครู  ประกอบการพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู 
 

หมายเหตุ   สถานศึกษาที่สามารถทําการประเมินการปฏบิัติการสอนใหแกผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาต 
 ประกอบวิชาชีพครูไดตองเปนสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ 
     ต่ํากวาปรญิญา ทั้งของรัฐและเอกชน  

 
 สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุมรับรองความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๔๘๖๒ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๖๒๒๖ หรอืเว็บไซดของคุรุสภา www.ksp.or.th

 

http://www.ksp.or.th/
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