คส.01.20

ติดรูปถ่าย

คุรุสภา

1 นิ้ว

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เขียนที.่ ......................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ)...................................................................นามสกุล..........................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss)...............................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

เกิดวันที่

เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ.....................................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที.่ .................หมูท่ .่ี ...............ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย ์ .................................................โทรศัพท์........................................................... โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ............................................
E-mail................................................................................................

สถานทีท่ างาน..............................................................................................สังกัด................................................................................
เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..................................................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................................โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ..................................................................
ทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกในการติดต่อ  ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
 ทีท่ างาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ข้อ ตามคุณวุฒิของท่าน)
 1.1 ปริญญาทางการบริหารการศึกษา ระบุ..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน............................................................................
 1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทีค่ ุรุสภาให้การรับรอง
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา....................................................สถาบัน...........................................................................
 1.3 วุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาตรี ระบุ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา............................................และผ่านการรับรองความรูค้ รบ 10 มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดย  เทียบโอน จานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จานวน ........ มาตรฐาน
2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลือก 1 ข้อ และต้องระบุจานวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบสาเนาหลักฐาน)
 2.1 มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั กิ ารสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน.............ปี หรือ
 2.2 มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั กิ ารสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือ
ตาแหน่งบริหารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ตามสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ ทีแ่ นบ
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ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.  สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2.  สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
3.  สาเนาวุฒบิ ตั รรับรองความรูโ้ ดยการเทียบโอนความรู/้ ทดสอบความรู ้ ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(กรณีผ่านการรับรองความรูค้ รบ 10 มาตรฐาน)
4.  สาเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบนาฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย การชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ้ (กรณีผ่านการเทียบโอนความรู)้
5.  สาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วชิ าชีพ  สาเนา ก.พ.7 หรือ  สาเนาสมุดประวัติ หรือ
 สาเนาสมุดประจาตัวครู หรือ  สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ หรือ  อืน่ ๆ ระบุ.......................................................................
6.  สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึง่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
8.  ค่าธรรมเนียม จานวน 500 บาท เป็ น  เงินสด  ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย
9.  หลักฐานอืน่ ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................

ทัง้ นี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีพ่ ระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กาหนดไว้ทกุ ประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็ นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่......................................
2. เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่........................................
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี (ระบุ).........................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามทีร่ ะบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คาขอ
(........................................................)

...................................
(..................................)
ผูต้ รวจสอบ

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
1. โปรดกรอกข้อความในแบบคาขอให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็ นจริง ด้วยลายมือทีช่ ดั เจน อ่านง่าย
หรือพิมพ์ และลงลายมือชื่อผูย้ น่ื คาขอด้วยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อและหากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ดว้ ย
3. วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกเป็ นตัวเลข
4. ให้ระบุทอ่ี ยู่ทส่ี ะดวกในการติดต่อ เพือ่ การจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิม่ เติมประกอบการพิจารณา
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5. ให้ตดิ รูปถ่าย ตามข้อ 7 ในแบบคาขอ จานวน 1 รูป
6. สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามข้อ 2 เพือ่ ใช้แสดงความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยต้องแนบ สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบรับรองคุณวุฒโิ ดยอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย หรือ สาเนาประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทัง้ นี้ ต้องแนบสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามคุณวุฒทิ ใ่ี ช้
ยืน่ คาขอด้วยแล ้วแต่กรณี
7. สาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อ 5 เพือ่ ใช้แสดงประสบการณ์วชิ าชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยต้องแนบ สาเนา กพ.7 หรือสาเนาสมุดประวัติ หรือ สาเนาสมุดประจาตัวครู หรือสาเนาสัญญาจ้าง
กรณีใช้ประสบการณ์ ในตาแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างาน หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ
ในสถานศึกษา ต้องใช้สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ ของสถานศึกษา ทีแ่ สดงระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ประกอบการ
พิจารณาด้วย
8. หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 9 เช่น สาเนาเอกสารการเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็ นต้น
9. กรณี แจ้งประวัติตอนท้ายของแบบคาขอ หากท่านเคยมีประวัตถิ ูกลงโทษทางวินยั หรือถูกสังให้
่ ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
หรือถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษแต่โทษจาคุกให้รอลงอาญา เป็ นต้น ให้ทา่ นระบุในประวัตติ ามข้อ ๑ เคยเป็ นผูม้ คี วามประพฤติ
เสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
10. ผูต้ รวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของแบบคาขอ

