หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
ออกให้แก่ สถานศึกษาที่จะรับบุคคลรับเข้าประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ เป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาอื่นทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพืน้ ฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึง่ สถานศึกษา
ต้องเป็นผู้ขออนุญาตจากคุรสุ ภา

 ระยะเวลาในการได้รับหนังสืออนุญาตฯ
แบบคาขอฯ ที่มีคุณสมบัติ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ยื่นคาขอ
ณ สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
ยืน่ คาขอ
ทำงไปรษณีย์

ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะ
จากระบบสารสนเทศของคุรุสภา
เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้
ภายในระยะเวลา

ได้รับหนังสืออนุญาตฯ
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
ถึงสถานศึกษา
อย่างช้าภายในระยเวลา

วันที่ยื่นคำขอ

15 วันทำกำร

20 วันทำกำร

วันที่ส่วนงำน
รับเรื่องเข้ำ
ระบบสำรบรรณ

25 วันทำกำร

30 วันทำกำร

วันที่อนุญาต

 การตรวจสอบสถานะการขออนุญาตฯ
1. ผู้ยื่นคำขอสำมำรถตรวจสอบกำรอนุญำตฯ ได้ทำงเว็บไซต์ของคุรุสภำ www.ksp.or.th เลือกเมนูด้ำนขวำมือ
“ตรวจสอบใบอนุญำต”
2. เข้ำสู่หน้ำตรวจสอบสถำนะใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
3. คลิกเลือกประเภทวิชำชีพทำงกำรศึกษำ โดยเลือกวิชำชีพ “ผู้บริหำรสถำนศึกษำ”
4. กรอกเลขประจำตัวประชำชนของผู้ทจี่ ะขออนุญำตฯ
5. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ เลือก “ขออนุญำตประกอบวิชำชีพโดยไม่มีใบอนุญำต”
6. คลิกค้นหำ จะปรำกฏผลกำรตรวจสอบสถำนะของผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ
7. พิมพ์ข้อมูลสถำนะกำรอนุญำตฯ จำกระบบสำรสนเทศของคุรุสภำนำไปใช้เป็นหลักฐำนได้
8. กรณีสถำนะคำขอแสดงผล “ไม่อนุญาต” และขอให้ส่งเอกสำรเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตำมที่แจ้งไว้ พร้อมทัง้ พิมพ์หน้ำผลกำรตรวจสอบสถำนะแนบมำด้วย แล้วจัดส่งไปทีส่ ำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุ ภำ
ภายใน 30 วันทาการ หำกเกินกำหนดระบบจะทำกำรยกเลิกข้อมูลทัง้ หมด และต้องดำเนินกำรยื่นคำขอใหม่

 การพัฒนาตนเองภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา เพื่อให้มีคุณสมบัตติ ามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผู้ได้รับอนุญำตสำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณวุฒิที่คุรสุ ภำรับรอง
ได้ทำงเว็บไซต์ของคุรุสภำ www.ksp.or.th เลือกเมนูด้ำนขวำมือ “ตรวจสอบอื่นๆ” และคลิกเลือก
“ตรวจสอบคุณวุฒิที่ครุ ุสภำรับรอง” หรือเลือกเมนู “ข่ำวประชำสัมพันธ์” หรือ “ข่ำวมำตรฐำนวิชำชีพ”
2. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-304-9899 กด 1

หน้ำ 2

 คุณสมบัติของผู้จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว
 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอ คส.09.20
คุณสมบัติ

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอ คส.09.20
(ให้จัดเรียงตามลาดับ)

1. หนังสือนำจำกสถำนศึกษำลงวันที่ปัจจุบัน และลงนำมโดยผู้บงั คับบัญชำของ
ผู้ขอประกอบวิชำชีพผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ (ฉบับจริง)
2. แบบคำขอ คส.09.20 (ฉบับจริง)
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล หรือสำเนำทะเบียนสมรส / หย่ำ
ซึ่งยังไม่หมดอำยุ ณ วันที่ยื่นแบบคำขอ
5. สำเนำใบปริญญำบัตร หรือสำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
6. สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม และ
3. มีประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่สำเร็จกำรศึกษำชัดเจน
3.1 มีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอน 7. สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ซึง่ ยังไม่หมดอำยุ ณ วันที่ยนื่ แบบคำขอ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ
8. สำเนำสัญญำจ้ำง ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ / รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3.2 มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอน
ฉบับปัจจุบันมีระยะเวลำกำรจ้ำงเหลือไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน นับถึงวันที่คุรุสภำ
และต้องมีประสบกำรณ์ในตำแหน่ง
รับเอกสำร / หลักฐำน
หัวหน้ำหมวด หัวหน้ำสำย หัวหน้ำงำน
9. กรณี มีประสบกำรณ์ดำ้ นปฏิบตั ิกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ให้แนบสำเนำ
หลักฐำนแสดงประสบกำรณ์วิชำชีพ เช่น สำเนำสมุดประจำตัวครู (ทุกหน้ำ) / สำเนำ
หรือตำแหน่งอื่นๆ ในสถำนศึกษำ
ก.พ.7 (ทุกหน้ำ) / ทะเบียนประวัติ (ทุกหน้ำ) / สำเนำสัญญำจ้ำงครู (ทุกหน้ำ) (อย่ำง
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกันเพื่อนับระยะเวลำประสบกำรณ์วชิ ำชีพรวมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี )
10. กรณี มีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรสอนและมีประสบกำรณ์ในตำแหน่งหัวหน้ำหมวด หรือ
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตำมมำตรำ 44 (ข)
หัวหน้ำสำย หัวหน้ำงำนหรือตำแหน่งบริหำรอื่นๆ ในสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
แห่งพระรำชบัญญัตสิ ภำครูและบุคลำกร
2 ปี ให้แนบสำเนำหลักฐำนแสดงประสบกำรณ์วิชำชีพ เช่น สำเนำสมุดประจำตัวครู
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
(ทุกหน้ำ) / สำเนำ ก.พ.7 (ทุกหน้ำ) / ทะเบียนประวัติ (ทุกหน้ำ) / สำเนำสัญญำจ้ำงครู
(ทุกหน้ำ) (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือรวมกันที่ไม่ครบ 5 ปี ) และสาเนาการแต่งตั้ง
หัวหน้ำหมวด หรือหัวหน้ำสำย หรือหัวหน้ำงำน หรือตำแหน่งบริหำรอื่นๆ ซึ่งเป็น
คำสัง่ ชุดใหญ่ประจำปีของสถำนศึกษำ ระยะเวลำรวมทุกฉบับไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
11. รูปถ่ำย (ภำพสี) หน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.25 นิ้ว ซึง่ ถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

1. คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี ที่ ก.พ. หรือ
ก.ค.ศ. รับรอง

 คาแนะนาในการกรอกแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว
1. โปรดกรอกข้อควำมในแบบคำขอ คส.09.20 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตำมควำมเป็นจริง ด้วยลำยมือที่ชัดเจนอ่ำนง่ำยหรือพิมพ์
และลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่ำย (ภำพสี) ขนำด 1x1.25 นิ้ว ในแบบคำขอ คส.09.20 จำนวน 1 ใบ
2. แจ้งประวัติของผู้ยื่นคำขอประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในแบบคำขอหน้ำที่ 3 ต้องตอบคำถำมให้ครบทั้ง 3 ข้อ
3. คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำ ในแบบคำขอหน้ำที่ 3 ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำชื่อ - สกุล และตำแหน่งของตนเองให้ชัดเจน
4. กรณี สัญญำจ้ำงมีอำยุสญ
ั ญำจ้ำงเหลือน้อยกว่ำ 4 เดือน นับถึงวันที่คุรสุ ภำรับเอกสำร / หลักฐำน ต้องแนบหนังสือรับรองกำรจ้ำง
ต่อจำกสัญญำจ้ำงฉบับปัจจุบัน ลงนำมโดย “ผู้ว่ำจ้ำง” และมีระยะเวลำกำรจ้ำงต่อไปไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
5. กรณี สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน “ผู้บังคับบัญชำ” หมำยถึง ผูร้ ับใบอนุญำต หำกมอบให้
ผู้รักษำกำรลงนำมแทนผูร้ ับใบอนุญำต ต้องแนบสำเนำหนังสือแต่งตั้งรักษำกำรแทนผูร้ ับใบอนุญำตด้วย
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอที่ถ่ำยสำเนำ ต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “สำเนำถูกต้อง” ทุกฉบับ/หน้ำ โดยผู้ยื่นคำขอ หรือ
เจ้ำของเอกสำร

ตัวอย่างหนังสือนา
ส่งแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตราครุฑ
ตราโรงเรียน

ที่....................................

สถานศึกษา............................................
ที่ตั้ง........................................................

วันที่.........................................................
เรื่อง ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
อ้างถึง
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย แบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นการชั่วคราว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จานวน..................ชุด
ด้วย.........(ชื่อสถานศึกษา)........มีความประสงค์จะขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาแห่ ง นี้
จ านวน........ราย คือ ....(ชื่อผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึก ษา).... จึง ขอให้สานัก งานเลขาธิก ารคุรุสภา
พิจ ารณาอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยไม่ มี ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดในแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถารศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(..............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน / ผูร้ ับใบอนุญาต
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ...............
โทร. .............................
โทรสาร ........................
หมายเหตุ :
๑. ผู้ลงนามในหนังสือนาฉบับนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาของผูข้ อประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา (กรณี สังกัด สช. สัญญาจ้าง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้รับใบอนุญาต / สัญญาจ้างตาแน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อานวยการโรงเรียน )
๒. ผู้ลงนามในหนังสือนาฉบับนี้ ต้องลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมือชื่อ
๓. “หนังสือนา” ห้ามมีรอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความ

๔. “หนังสือนา” ต้องออกเลขที่และวันทีป่ ัจจุบัน หมายถึง ต้องนาส่งให้ครุ ุสภารับเอกสาร / หลักฐาน ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ออกเลขทีห่ นังสือนาจากสถานศึกษา

คส.09.20

090909.
100909.
ติด10090909
รูปถ่าย
.10

1 นิ ้ว

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

คส. 09.10

เขียนที่......................................................
วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ..................
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
ด้วยสถานศึกษา..........................................................................................สังกัด..........................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ.........................................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์(ของสถานศึกษา)............................................ โทรสาร.....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................(ของผู้ยื่นคาขอ)
มีความประสงค์จะจ้าง นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................................................................
ขออนุญาต เป็นครัง้ ที่  1

 2

มีวุฒิปริญญา
 วุฒิปริญญาตรี
ชื่อปริญญา/หลักสูตร................................................................สาขา/วิชาเอก.............................................................................
จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา....................................................................
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA)........................
 วุฒิปริญญาโท
ชื่อปริญญา/หลักสูตร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................
จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...................................................................
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA)........................
 วุฒิปริญญาเอก
ชื่อปริญญา/หลักสูตร................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................................
จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...................................................................
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA)........................
 วุฒิปริญญาอื่นๆ ที่เทียบเท่าปริญญาตรี / ปริญญาทางการศึกษา
ชื่อปริญญา/หลักสูตร................................................................สาขา/วิชาเอก...........................................................................
จากสถานศึกษา.......................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา..................................................................
คะแนนเฉลีย่ สะสม(GPA)........................

-2เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ผบู้ ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา ตาแหน่ง ...................................................................................................
เนื่องจากสถานศึกษา (ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น) ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….......
ดั ง นั้ น จึง ขอให้คุ รุส ภาพิจารณาให้บุ คคลดั งกล่ าวปฏิบั ติหน้ าที่ผู้บริ ห ารสถานศึ กษาในสถานศึกษ าได้ และจะให้
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่คุ รุสภากาหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1.  หนังสือนาจากสถานศึกษาลงวันที่ปัจจุบัน และลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับจริง)
2.  แบบคาขอ คส.09.20 (ฉบับนี้)
3.  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4.  สาเนาเอกสารการเปลีย่ นแปลงชื่อ – สกุล หรือ สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า
5.  สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
6.  สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม และวันที่สาเร็จการศึกษาชัดเจน
7.  สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ซึง่ ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นแบบคาขอ)
8.  สาเนาสัญญาจ้าง ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา / รองผู้อานวยการสถานศึกษา ฉบับปัจจุบัน
มีระยะเวลาการจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถึงวันที่คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน
9.  กรณี มีประสบการณ์ด้านปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
เช่น สาเนาสมุดประจาตัวครู (ทุกหน้า) / สาเนา ก.พ.7 (ทุกหน้า) / ทะเบียนประวัติ (ทุกหน้า) / สาเนาสัญญาจ้างครู (ทุกหน้า)
(อย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกันเพื่อนับระยะเวลาประสบการณ์วชิ าชีพรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี )
10.  กรณี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีประสบการณ์ในตาแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หัวหน้างานหรือ
ตาแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วชิ าชีพ เช่น
สาเนาสมุดประจาตัวครู (ทุกหน้า) / สาเนา ก.พ.7 (ทุกหน้า) / ทะเบียนประวัติ (ทุกหน้า) / สาเนาสัญญาจ้างครู (ทุกหน้า)
(อย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกันที่ไม่ครบ 5 ปี ) และสาเนาการแต่งตั้ง หัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน
หรือตาแหน่งบริหารอื่นๆ ซึ่งเป็น คาสัง่ ชุดใหญ่ประจาปีของสถานศึกษา ระยะเวลารวมทุกฉบับไม่น้อยกว่า 2 ปี
11.  รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ ตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
12.  หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................

กรณีขออนุญาตฯ ครัง้ ที่ 2 (กรุณาระบุและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบพร้อมแนบ)
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทางการบริหารการศึกษา)

-3ทั้งนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. ผู้ขอปฏิบตั ิหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็นผู้มคี วามประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  ไม่เคย  เคย
2. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่  ไม่เคย  เคย
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี  ไม่เคย  เคย (ระบุ) ...................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ขอปฏิบัตหิ น้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
( ................................................................. )

คารับรองของผู้บริหาร
ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .......................................................................
( ................................................................... ) –ประทับตราชื่อและตาแหน่งผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1. โปรดกรอกข้อความในแบบคาขอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่ชดั เจน อ่านง่าย หรือพิมพ์
และลงลายมือชื่อผูย้ ื่นคาขอด้วยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย
3. ให้ตดิ รูปถ่าย ขนาด 1x1.25 นิ้ว ตามข้อ 11 ทีแ่ บบคาขอ 1 ใบ และแนบเพิ่มจานวน 2 ใบ
4. กรณีแจ้งประวัติของผู้ยื่นขออนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่ผบู้ ริหารสถานศึกษา ต้องกรอกโดยตอบคาถามให้ครบทุกข้อ (ไม่ปล่อยเว้นว่าง)
5. “คารับรองของผูบ้ ริหาร” ในแบบคาขอหน้าที่ 3 ต้องลงลายมือชื่อ และประทับตราตาแหน่งของตนเองชัดเจน
6. หน้าที่ 3 ของแบบคาขอ “คารับรองของผู้บริหาร” ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา
ชื่อ - สกุล และตาแหน่ง
คาว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ” ตามแต่ละสังกัด ดังนี้
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้อานวยการเขตพื้นที่ (สพป. / สพม.)
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาในระดับภาค / จังหวัด
- สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ผู้อานวยการ กศน.จังหวัด
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี / นายกสภาสถาบัน (แล้วแต่กรณี)
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หมายถึง ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- สังกัด สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อานวยการสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้อานวยการกองการศึกษา / นายกองค์การบริหาร ฯ (แล้วแต่กรณี)
- สังกัด สถาบันการพลศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี สถาบันการพลศึกษา
- สังกัด สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จดั การ
- สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายถึง อธิการบดี / คณบดีคณะ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ่ายสาเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ/หน้า โดยผูย้ ื่นคาขอ หรือ
เจ้าของเอกสาร
8. ผูต้ รวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคาขอ

