คส.๐๑.๓๐

คุรุสภา
แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา

ติดรูปถ่าย
๑ x ๑.๒๕ นิ้ว

เขียนที่..................................................................
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.........................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................
E-mail................................................................................................

ปัจจุบนั ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง.................................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน.........................................................................................สังกัด...........................................................................
เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร ..............................................................
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
 ที่อยู่ปัจจุบัน
 ที่ทางาน
การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  รับด้วยตนเอง
 ส่งทางไปรษณีย์
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑. วุฒิทางการศึกษา (เลือก ๑ ข้อ ตามคุณวุฒิของท่าน)
 ๑.๑ ปริญญาทางการบริหารการศึกษา ระบุชื่อปริญญา...............................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา...............................................สถาบัน...................................................................
 ๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา...............................................สถาบัน...................................................................
 ๑.๓ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ระบุชื่อปริญญา..............................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา...............................และผ่านการรับรองความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดย  เทียบโอน จานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จานวน ........ มาตรฐาน
 ๑.๔ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาทีค่ ุรุสภาให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ชื่อปริญญา.............................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก...............................................................สถาบัน.............................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา...............................................................................................................................
มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่................................เมื่อวันที่.........................................................

-๒–
๒. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลือก ๑ ข้อ และต้องระบุจานวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบสาเนาหลักฐาน)
 ๒.๑ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี จานวน.............ปี หรือ
 ๒.๒ มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี จานวน.............ปี หรือ
 ๒.๓ มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์)
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี จานวน.............ปี หรือ
 ๒.๔ มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม
หรือผู้อานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จานวน.............ปี หรือ
 ๒.๕ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารนอกสถานศึกษา
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี
จานวน.............ปี หรือ
ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
๑.  สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.  สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
๓.  สาเนาวุฒบิ ัตรรับรองความรู้โดยการเทียบโอนความรู้/ทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(กรณีผ่านการรับรองความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน)
๔.  สาเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบนาฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย การชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้
(กรณีผ่านการเทียบโอนความรู้)
๕.  สาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วชิ าชีพ  สาเนา ก.พ.๗ หรือ  สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
 สาเนาสมุดประจาตัวครู หรือ  สาเนาสัญญาจ้าง หรือ  อื่น ๆ ระบุ............................................................
๖.  สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
๗.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๒๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๘.  ค่าธรรมเนียม จานวน ๕๐๐ บาท เป็น  เงินสด  ไปรษณีย์ (Pay at Post) รหัสบริการ ๓๗๘
 ธนาคารกรุงไทย  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
๙.  หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดไว้ทุกประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
๑. เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 ไม่เคย  เคย
๒. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ไม่เคย  เคย
๓. เคยต้องโทษจาคุกในคดี
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุ………………....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(........................................................)

........................................
(......................................)
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
........./.............../.............

-๓-

คาแนะนาในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
ผู้บริหารการศึกษา คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ คือ ประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย (๐ - ๕ ปี) ขั้นพื้นฐาน (ป.๑ - ม.๖)
และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา (ปวช. / ปวส.) ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

๘.
๙.

โปรดกรอกข้อความในโปรแกรมให้ถูกต้องครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง ละลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อและหากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ดว้ ย
วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกเป็นตัวเลข
ให้ระบุที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อการจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ให้ติดรูปถ่าย ตามข้อ ๗ ในแบบคาขอ จานวน ๑ รูป
สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามข้อ ๒ เพื่อใช้แสดงความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
โดยต้องแนบ สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย หรือ สาเนาประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามคุณวุฒิที่ใช้
ยื่นคาขอด้วยแล้วแต่กรณี
สาเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อ ๕ เพื่อใช้แสดงประสบการณ์วชิ าชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา โดยต้องแนบ สาเนา กพ.๗ หรือสาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ สาเนาสมุดประจาตัวครู
หรือสาเนาสัญญาจ้าง กรณีใช้ประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มปี ระสบการณ์บริหารไม่ตากว่
่ าหัวหน้ากลุ่ม
หรือผู้อานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต้องใช้สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งประกอบการพิจารณาด้วย
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ ๙ เช่น สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น
ให้ รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ข องตนเองก่ อ นลงชื่ อ ผู้ ยื่ น ค าขอ หากท่ า นเคยมี ป ระวั ติ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ อาญา
ให้แนบเอกสารหลักฐานสาเนาคาสั่งลงโทษ หรือคาพิพากษาของศาล ประกอบการพิจารณาว่าเป็นลักษณะต้องห้าม
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่

คาเตือน
ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จ ะยื่ นเอกสารหลั กฐาน เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิ ช าชี พ
ทุกประเภทต้องยื่นแบบคาขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพร้อมทั้งแนบสาเนาเอกสารหลักฐานประกอบการแสดง คุณ สมบัติ
ตามที่คุรุสภากาหนด โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารหลักฐานแนบประกอบทุกฉบับ และหากผู้ใดทา
การปลอมแปลงขึ้ นทั้ งฉบั บ หรื อ แต่ ส่ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด ตั ด ทอนข้ อ ความ ท าการแก้ไขด้ ว ยประการใด ๆ ประทั บ ตราปลอม หรื อ
การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้นเพื่อให้เชื่อว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริง ผู้นั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนา
เอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วย ซึ่งมีโทษทางอาญาต้องถูกจาคุก หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ

