คส.09.10
090909.
100909.
ติดรูปถ่ำย
1009090
1x1.25 นิ้ว
9.10
คำขออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

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.....................................................(ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู)
มีความประสงค์จะจ้าง นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................................................................

เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
ขออนุญาต เป็นครัง้ ที่  1

-

-

-

-

 2  3

วุฒิกำรศึกษำ
 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)........................

-2เข้ำมำปฏิบัติกำรสอนในวิชำ (ระบุตรงกับตารางสอน) ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ระดับช่วงชั้น ( เลือกได้มากกว่า 1 รายการ )
 ปฐมวัย

 ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)

 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 อื่น ๆ (ระบุ) .........................................

สถำนศึกษำชีแ้ จงเหตุผลและควำมจำเป็นที่ตอ้ งรับผูท้ ี่ไม่มีใบอนุญำตเข้ำปฏิบัติกำรสอน พร้อมระบุควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรสอนของครู
...........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….......
ดั ง นั้ น จึง ขอให้ คุ รุส ภาพิจารณาให้บุ คคลดังกล่ า วปฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษาได้ และจะให้ พัฒ นาตนเองให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ดังนี้
1.  หนังสือนาส่งจากสถานศึกษา (ฉบับจริง)
2.  คาขอ คส.09.10 (ฉบับนี้)
3.  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.  สาเนาเอกสารการเปลีย่ นแปลงชื่อ – สกุล หรือสาเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
5.  สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
6.  สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ระบุวันสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจน)
7. กรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากต่างประเทศ
 สาเนาหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
 สาเนาเอกสารคาแปลวุฒิ ซึง่ ต้องมีลายเซ็นของผูแ้ ปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นคาแปลที่ถูกต้องตรงตาม
ต้นฉบับจากสถาบันการแปล (กรณีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
8.  สาเนาสัญญาจ้างครู ฉบับปัจจุบัน (ผู้บริหารสถานศึกษารับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
9.  หนังสือรับรองการจ้างต่อ รับรองโดยผู้วา่ จ้าง (กรณีสญ
ั ญาจ้างเหลือระยะเวลาการจ้างน้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่
คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน)
10.  ตารางสอน (รายสัปดาห์) ที่ระบุชื่อผูส้ อน และระบุชื่อรายวิชา (ผูบ้ ริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง)
11.  สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยโรงเรียน / ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ถ้ามี)
12.  รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ ตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.25 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
13.  หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................

-3ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.............................................................. ผู้ขอประกอบวิชำชีพครู ขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็นผู้มคี วามประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  ไม่เคย  เคย
2. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่  ไม่เคย  เคย
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี  ไม่เคย  เคย (ระบุ) ...................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู
( ............................................................... )

คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................................
( ............................................................................ )
ตาแหน่ง................................................................................
ผู้บริหารสถานศึกษา

(ลงชื่อ) ................................................................................
( ............................................................................ )
ตาแหน่ง................................................................................
ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของสถานศึกษา

กำรตรวจสอบสถำนะกำรขออนุญำตฯ
สถำนศึกษำสำมำรถ ตรวจสอบสถำนะหรือผลกำรพิจำรณำหนังสืออนุญำตฯ ได้ดังนี้
1. กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP School สามารถตรวจสอบผ่านระบบ KSP School ภายใน 15 วันทาการ
2. กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านทางไปรษณีย์ และผ่านเคาน์เตอร์ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์
คุรุสภา www.ksp.or.th ภายใน 45 วันทาการ โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลต่าง ๆ” และ เลือก “ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต”

คำแนะนำ
ในกำรกรอกคำขอหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
1. โปรดกรอกข้อความในคาขอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย หรือพิมพ์
และลงลายมือชื่อของผู้ขอประกอบวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครบถ้วน
2. ในคาขอหน้าที่ 1 ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย
3. ในคาขอหน้าที่ 1 ให้ติดรูปถ่าย ขนาด 1x1.25 นิ้ว ตามข้อ 12 ในคาขอ 1 รูป และใส่ซองซิปพลาสติกแนบมากับคาขอจานวน 2 รูป
สาหรับติดในหนังสืออนุญาต
4. ในคาขอหน้าที่ 3 กรณีแจ้งประวัติของผูข้ อประกอบวิชาชีพ ต้องตอบคาถามให้ครบ 3 ข้อไม่ปล่อยเว้นว่าง
5. ในคาขอหน้าที่ 3 คารับรองของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ผู้รับรองต้องเซ็นชื่อลงนามในคาขอเป็น
หมึกบนกระดาษด้วยตนเอง ไม่ใช้การสแกนหรือตราประทับลายมือชื่อหรือประทับตราลายมือชื่อ พร้อมระบุตาแหน่งให้ชัดเจน
6. ในคาขอหน้าที่ 3
คาว่า “ผู้บริหำรสถำนศึกษำ” หมายถึง ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ ของสถานศึกษานั้น ๆ
คาว่า “ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ” ของสถานศึกษา ตามแต่ละสังกัด ดังนี้
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้อานวยการเขตพื้นที่ (สพป. / สพม.)
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาในระดับภาค / จังหวัด
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
- สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี / นายกสภาสถาบัน (แล้วแต่กรณี)
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หมายถึง ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- สังกัด สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อานวยการสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้อานวยการกองการศึกษา / นายกองค์การบริหารฯ / ปลัดฯ (แล้วแต่กรณี)
- สังกัด สถาบันการพลศึกษา หมายถึง อธิการบดี / คณบดี สถาบันการพลศึกษา
- สังกัด สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
- สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายถึง อธิการบดี / คณบดีคณะ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- สังกัด กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หมายถึง ผูก้ ากับการตารวจตระเวนชายแดน (ผกก.ตชด.)
7. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่เป็นฉบับสาเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสาร โดยการรับรองสาเนา
ถูกต้องจะต้องมี คาว่า “สาเนาถูกต้อง” “ลายมือชื่อของผู้รับรอง” และ “คานาหน้า ชื่อ-สกุลของผู้รับรอง”
ตัวอย่างการรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
สำเนำถูกต้ อง

สำเนำถูกต้ อง

(นำยตั ้งใจ มีคณ
ุ ธรรม)

(นำงสำววันใหม่ ใจดี)

ตัวอย่างหนังสือนา
ส่งคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตราครุฑ
ที่....................................

ตราโรงเรียน

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

วันที่.........................................................
เรื่อง ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน..................ชุด
ด้วย..............(ชื่อสถานศึกษา).................มีความประสงค์จะขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่ มี ใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พ เพื่ อปฏิ บั ติ งานในต าแหน่ งครู ในสถานศึ กษาแห่ งนี้ จ านวน............ราย คื อ
นาย/นาง/นางสาว ................................................... เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษา......(ระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น
ของสถานศึกษา)....................................................................................................................
ในการนี้ จึงขอให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(..............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน / ผู้รับใบอนุญาต
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ...............
โทร. .............................
โทรสาร ........................
หมายเหตุ :
1. ผู้ลงนามในหนังสือนาฉบับนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องลงนามจริง ห้ามใช้การสแกน ห้ามประทับตราลายมือชื่อ
2. ผู้ลงนามในฐานะรักษาการแทน เช่น ครูชานาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อานวยการโรงเรียน ต้องแนบสาเนา
คาสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนจากต้นสังกัด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น/หน้า
3. “หนังสือนา” ห้ามมีรอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความ
4. “หนังสือนา” ต้องออกเลขที่และวันที่ปัจจุบัน หมายถึง ต้องนาส่งให้คุรุสภารับเอกสาร / หลักฐาน ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือ
5. กรณีสถานศึกษาขออนุญาตมามากกว่า 1 ราย ให้แนบรายชื่อมาพร้อมกับหนังสือนา

ตัวอย่าง
วัน
เวลา
จันทร์

ตารางสอนรายบุคคล
ชื่อสถานศึกษา ........................................
ปีการศึกษา ............................................
ชื่อครูผู้สอน (ระบุชอื่ – สกุล).........................................

ระบุช่วงเวลา
เช่น
8.30 - 9.30

ระบุช่วงเวลา
เช่น
12.00 - 13.00

ระบุชื่อวิชาที่สอน
เช่น
ภาษาไทย ป.2

อังคาร

พักกลางวัน

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
……………………………….………. ลำยมือชื่อ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร (ถ้ำมี)
(............................................) ระบุ ชื่อ - สกุล
............................................... ตำแหน่ง

………………………………...………. ลำยมือชื่อ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(............................................) ระบุ ชื่อ – สกุล
............................................... ตำแหน่ง

คำอธิบำยรำยละเอียดในตำรำงสอน
1. รำยละเอียดวิชำที่สอนในตำรำงสอน ต้องพิมพ์ชื่อวิชำที่ได้รับมอบหมำยให้สอนในสถำนศึกษำให้เรียบร้อย ไม่เขียนด้วยลำยมือ
2. หำกในตำรำงสอนระบุเป็นรหัสวิชำ ต้องพิมพ์ชื่อวิชำให้ชัดเจนด้ำนล่ำงตำรำงสอน
3. ผู้ที่ลงลำยมือชื่อรับรองด้ำนล่ำงตำรำงสอนต้องลงนำมจริง ห้ำมใช้กำรสแกนหรือปั้มตรำลำยมือชื่อ
4. ในตำรำงสอนรำยบุคคล ให้ระบุเฉพำะชื่อวิชำที่สอน ไม่นำชื่อวิชำของครูท่ำนอื่นมำระบุในตำรำงสอน

