คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.02.40)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
Transcript)
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา
3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ตอบคําถามในหนาที่ 5 และลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 6)
6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
7. รูปถาย 1 นิ้ว
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออายุ
2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.02.40)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
Transcript)
4. ตอบคําถามในหนาที่ 5 และลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 6)
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. รูปถาย 1 นิ้ว
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออายุ

คส. 02.40

คุรุสภา
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ติดรูปถาย
1 นิ้ว

ศึกษานิเทศก

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. ....................

1. ขอมูลพื้นฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก เลขที่
ออกให ณ วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถึง วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ..............

ที่อยูที่สะดวกในการติดตอและสงเอกสาร  บาน หรือ  ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................
เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด......................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................................................................
E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................
ปจจุบัน  ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ตําแหนง........................................................ หนวยงาน.................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................................
อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................
ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก)
2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูแ ละประสบการณวิชาชีพของผูข อตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ
 2.1 มีไมต่ํากวาปริญญาโททางการการศึกษาหรือเทียบเทา หรือวุฒอิ ื่นที่คุรุสภารับรอง
วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก.....................................................
สถาบัน..........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.....................................
วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก.....................................................
สถาบัน..........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.....................................

-2 2.2 มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศกของคุรุสภา
วุฒิ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศกของคุรุสภา
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน จํานวน.................มาตรฐาน
 ทดสอบ จํานวน.................มาตรฐาน
 อบรม
จํานวน.................มาตรฐาน
 2.3 มี วุ ฒิ ไม ต่ํ ากว าปริ ญ ญาโท และอยู ร ะหว างการเสนอขอรั บ รองความรู ต ามมาตรฐานความรู วิ ช าชี พ
ศึกษานิเทศกของคุรุสภา
วุฒิ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ..................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวชิ าชีพศึกษานิเทศกของคุรุสภา
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน
 ทดสอบ
 อบรม
 2.4 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาโท และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒไิ มต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา
วุฒิ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง
วุฒิ ปริญญาโท ปริญญาเอก (ระบุ) ........................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา..................................................................................................................................
 2.5 มีวฒ
ุ ิไมต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา
วุฒิ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา จํานวน ..............ป
 2.6 มีวฒ
ุ ิต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา
มีวุฒิตา่ํ กวาปริญญาโท (โปรดระบุ).......................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา จํานวน ..............ป

-33. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ผูที่ปจจุบนั เปนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1
ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2)
3.1 ผูที่ ป จจุบั นเปนผู ประกอบวิ ชาชี พศึ กษานิเทศก ให เลือกกิ จกรรมและกรอกรายละเอี ยดที่ ตรงกับผลการปฏิ บั ติ งาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึง
วันที่หมดอายุและกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง 3 กิจกรรม
 1. มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(โปรดระบุ) .............................................................สาขา/วิชาเอก.....................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.............................................
 2. เขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุ ภา
หลักสูตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป ที่จดั อบรม................................................สถานที่อบรม................................................................
 3. ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
หลักสูตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่จดั อบรม.......................................สถานที่อบรม...............................................................................
หนวยงานที่จัดอบรม.............................................................................................................................................
 4. ไดเลื่อนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................
ตามคําสั่ง............................................................ที่...........................................ลงวันที่.........................................
หรือ อยูร ะหวางการพิจารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................
เปน.....................................................................................................................................................................
 5. เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................
หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง
 6. เขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
 ตํารา ชื่อ.............................................................................................................................................
พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ..................................................................................
 บทความ เรื่อง....................................................................................................................................
เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต.........................................................................................................
พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ..................................................................................
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่ใช.......................................................................................................................................
 7. สรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา
ชื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................................
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................

-4 8. ทําวิจัยที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ..........................................................................................................................................
 9. ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น
ชื่อรางวัล..............................................................................................................................................................
หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป....................................
 10. เข าฟ ง การบรรยาย อภิ ป ราย ประชุ มปฏิ บั ติ ก าร ประชุ มสั มมนา หรื อ อื่ น ๆ โดยมีก ารลงทะเบี ย น
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................
หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................................
 11. ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................
หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................................
 12. จัดทําผลงานหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.........................................................................................................................................................

3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ
 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ..................................................................... ที่...........................................................................................
หนวยงานที่จดั อบรม.............................................................................................................................................
 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ......................................................................................................................................................................
 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน)

-54. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1. ข าพเจาขอรับรองวา มีคุณสมบัติค รบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุ รุสภา เรื่อง คุณสมบัติข องผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552 กําหนดไวทุกประการ
2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอแจงประวัติ ดังนี้
๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) ..........................................
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ......................................
๓. เคยตองโทษจําคุกในคดี ( เคย/ไมเคย) .............................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5
6.








7. 

3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดังนี้
สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ
รูปถายหนาตรงครึง่ ตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับทีจ่ ะหมดอายุ)
สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript)
หลักฐานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา 3 กิจกรรม
คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต จํานวน 200 บาท ชําระโดย  เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 ไปรษณียไทย  ธนาคารกรุงไทย  เคานเตอรเซอรวิส
หลักฐานอื่น (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ผูข อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
............../............................/...............

คําเตือน
ผูประกอบวิช าชี พทางการศึกษาที่ประสงคยื่ นเอกสารหลักฐาน เพื่อดํา เนินการเกี่ย วใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ
ทุกประเภท ตองยื่ นแบบคํา ขอตามประเภทคุณ สมบั ติข องตนเองพรอมทั้งแนบสํ าเนาเอกสารหลั กฐานประกอบ
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุส ภากํา หนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสํา เนาถูกตองในสํ าเนาเอกสารหลั กฐาน
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหนึ่งสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้นเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูนั้นมี ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนํา เอกสารปลอมดังกล าวมายื่น ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ
1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
2. ข อ 2-3 ให ระบุ ข อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาคุณ สมบั ติ ในการขอต ออายุ ใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชี พ
ศึกษานิเทศก
3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.6)
ที่ต รงกับ ความรูแ ละประสบการณวิช าชี พของผูข อต ออายุใบอนุญ าต พรอมแนบ สํ าเนาปริญ ญาบั ตรและสํ าเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม สําเนา ก.พ. 7
สําเนา ก.ค.ศ.16 สําเนาทะเบียนประวัติ สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล
ตามรายการที่เลือก
4. ขอ 3. ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ จนถึ ง วั นที่ ห มดอายุ ให ได ไม นอยกว า 3 กิจกรรม และกิจกรรมต องไมซ้ํา กันทั้ ง 3 กิจกรรม พรอมแนบ
สําเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลั กฐานแสดงการเขี ยนตํ ารา บทความ ผลงานทางวิช าการ นวั ต กรรม งานวิ จัย เกีย รติ บั ตรการได รับ รางวั ล ยกยอง ฯลฯ
แลวแตกรณีที่เปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก
ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่ มิไดป ระกอบวิช าชีพศึกษานิเทศก) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ
ขอ 3.2 2 หรือ 3.2 3 ที่ ผู ขอต อใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พครูไดดํ า เนินการ หากคุ รุสภายัง มิได กํา หนดหลั กสู ต ร
การฝกอบรมหรือจัด ทดสอบความรูต ามมาตรฐานวิช าชี พและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ให ผู ขอต ออายุ ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ
เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
5. ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ คส.02.40 ดวยตนเอง
-----------------------------------------------

