คส.01.20

ติดรูปถาย

คุรุสภา

1 นิ้ว

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา
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................................................................................
เลขที.่ .....................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..................................................................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท .................................................... โทรสาร ..................................................................
ที่อยูทสี่ ะดวกในการติดตอ  ที่อยูปจจุบัน
 ที่ทํางาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ขอ ตามคุณวุฒิของทาน)
1.1 ปริญญาทางการบริหารการศึกษา ระบุ..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน............................................................................
1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ครุ ุสภาใหการรับรอง
วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน...........................................................................
1.3 วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ระบุ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................และผานการรับรองความรูครบ ๑๐ มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา โดย
เทียบโอน จํานวน ........ มาตรฐาน
ทดสอบ จํานวน ........ มาตรฐาน
2. ประสบการณวิชาชีพ (เลือก 1 ขอ และตองระบุจํานวนประสบการณวิชาชีพของทานตามขอที่เลือกและแนบสําเนาหลักฐาน)
2.1 มีประสบการณดานปฏิบตั ิการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป จํานวน.............ป หรือ
2.2 มีประสบการณดานปฏิบตั ิการสอนและมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวดหรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางานหรือ
ตําแหนงบริหารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป ตามสําเนาคําสั่งแตงตั้งที่แนบ
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ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.  สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
3.  สําเนาวุฒิบัตรรับรองความรูโดยการเทียบโอนความรู/ทดสอบความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(กรณีผานการรับรองความรูครบ 10 มาตรฐาน)
4.  สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบนําฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย การชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู (กรณีผานการเทียบโอนความรู)
5.  สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ  สําเนา ก.พ.7 หรือ  สําเนาสมุดประวัติ หรือ
 สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือ  สําเนาคําสั่งแตงตั้ง หรือ  อื่น ๆ ระบุ.......................................................................
6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
8.  คาธรรมเนียม จํานวน 500 บาท เปน  เงินสด  ไปรษณีย (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย
9.  หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................

ทั้งนี้ ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กําหนดไวทุกประการ และขอแจงประวัติ ดังนี้
1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือไม......................................
2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม........................................
3. เคยตองโทษจําคุกในคดี (ระบุ).........................................................
ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ
(........................................................)

...................................
(..................................)
ผูตรวจสอบ

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
1. โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย
หรือพิมพ และลงลายมือชื่อผูย ื่นคําขอดวยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใต คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานันดรศักดิน์ ําหนาชือ่ ใหระบุไวดวย
3. วัน เดือน ป เกิด ใหกรอกเปนตัวเลข
4. ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงเอกสารและขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษา
5. ใหติดรูปถาย ตามขอ 7 ในแบบคําขอ จํานวน 1 รูป
6. สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามขอ 2 เพื่อใชแสดงความรูตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
โดยตองแนบ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย หรือ สําเนาประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ตองแนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามคุณวุฒิที่ใช
ยื่นคําขอดวยแลวแตกรณี
7. สําเนาหลักฐานแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามขอ 5 เพื่อใชแสดงประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยตองแนบ สําเนา กพ.7 หรือสําเนาสมุดประวัติ หรือ สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือสําเนาสัญญาจาง
กรณีใชประสบการณ ในตําแหนงหัวหนาหมวดหรือหัวหนาสายหรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอืน่ ๆ
ในสถานศึกษา ตองใชสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถานศึกษา ที่แสดงระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมนอยกวา 2 ป ประกอบการ
พิจารณาดวย
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ตามขอ 9 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน
9. กรณีแจงประวัติตอนทายของแบบคําขอ หากทานเคยมีประวัตถิ ูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน
หรือถูกศาลพิพากษาใหลงโทษแตโทษจําคุกใหรอลงอาญา เปนตน ใหทานระบุในประวัติตามขอ ๑ เคยเปนผูมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
10. ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ

