คส. 02

คุรสุ ภา

ติดรูปถาย

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1 นิ้ว

 ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบ ริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก
วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. ...........................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................................................นามสกุล.....................................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

ใบอนุญาต เลขที่
ออกให ณ วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถึง วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .........................
ที่อยูท ี่สะดวกในการติดตอ  บาน หรือ  ที่ทํางาน .................................................................................................................
เลขที่........................หมูท ี่....................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน................................................................
ตําบล/แขวง.........................................................................................อําเภอ/เขต...............................................................................................
จังหวัด................................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................................................................
E-mail................................................................... โทรศัพท ..................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...........................................
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดังนี้
สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ครู (คส.02.10)  ผูบ ริหารสถานศึกษา (คส.02.20)  ผูบริหารการศึกษา (คส.02.30)  ศึกษานิเทศก (คส.02.40)
คาธรรมเนียม จํานวน 200 บาท จายเปน  เงินสด  ไปรษณีย (Pay at Post)
หลักฐานอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 กําหนดไวทุกประการ
ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)......................................................ผูย ื่นคําขอ
(........................................................)

....................................
(....................................)

ผูตรวจสอบ

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
1. ผูยื่นคําขอทุกทานโปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง
ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย หรือพิมพ และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอดวยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใตคํานําหนาชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิน์ ําหนาชื่อใหระบุไวดวย
3. ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงเอกสาร และขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาตออายุใบอนุญาต
4. ใหติดรูปถาย ตามขอ 2 ในแบบคําขอ จํานวน 1 รูป
5. แบบแสดงคุณสมบัติ ตามขอ 3 ใหแนบ
(แบบ คส.02.10) กรณีขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(แบบ คส.02.20) กรณีขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(แบบ คส.02.30) กรณีขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
(แบบ คส.02.40) กรณีขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
6. หลักฐานอืน่ (ถามี) ตามขอ 5 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน
7. ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูที่หัวหนาสถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานมอบหมายใหตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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คส.02.10

แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ปจจุบัน  ประกอบวิชาชีพครู  มิไดประกอบวิชาชีพครู
--------------------------------------------ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนตามทีก่ ําหนด
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. ชื่อ – นามสกุล...............................................................................................................................................................
2. เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
3. ตําแหนง...........................................สอนในระดับชั้น...............โรงเรียน.............................................................................
อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................
ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต.............ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู)
ตอนที่ 2 ขอมูลคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวน เพียง 1 ขอ
 1.1 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทสี่ ําเร็จการศึกษา.............................
วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทสี่ ําเร็จการศึกษา.............................
วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทสี่ ําเร็จการศึกษา.............................
 1.2 มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................
และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปทสี่ าํ เร็จการศึกษา..............................
 1.3มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................
และอยูระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ครุ ุสภารับรอง
สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา..................................
 1.4 มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) .............................................................................................................................
และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษากอนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552
สถาบัน................................................................................ วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................
 1.5 มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................
และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน จํานวน.................มาตรฐาน
 ทดสอบ จํานวน.................มาตรฐาน
 อบรม
จํานวน.................มาตรฐาน
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 1.6 มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................
และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา (เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน
 ทดสอบ
 อบรม
 1.7 มีวุฒิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) .............................................................................................................................
และไดศึกษาความรูวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
 1.8 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น (โปรดระบุ) .............................................................................................................................
และมีประสบการณในการสอน จํานวน ...........ป
 1.9 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................
และมีประสบการณในการสอน......................ป
 1.10 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)...................................................................................................................
และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง
วุฒิ.......................................................................................................................................................................
สถาบัน...............................................................................................วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา................................
2. ผลการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหกรอกขอมูลในขอ 2.1
ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู
ใหกรอกขอมูลในขอ 2.2)
2.1 ผูท ี่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดทีต่ รงกับผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงปจจุบันและ
กิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง 3 กิจกรรม
 1. มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา......................
 2. เขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
หลักสูตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป ที่จดั อบรม................................................สถานที่อบรม................................................................
 3. ผานการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
หลักสูตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่จัดอบรม.......................................สถานที่อบรม...............................................................................
หนวยงานที่จัดอบรม.............................................................................................................................................
 4. ไดเลื่อนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน............................................................................
ตามคําสั่ง............................................................ที่...........................................ลงวันที่.........................................
หรือ อยูระหวางการพิจารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก...........................................................................
เปน.....................................................................................................................................................................
 5. เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอ การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง
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 6. เขียนตํารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูห รือการจัดการศึกษา
 ตํารา ชื่อ.............................................................................................................................................
พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ..................................................................................
 บทความ เรื่อง....................................................................................................................................
เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต.........................................................................................................
พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ..................................................................................
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่ใช.......................................................................................................................................
 7. สรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูหรือทีเ่ ปนประโยชนตอการศึกษา
ชื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................................
ใชเมื่อ......................................................................สถานที่ใช.............................................................................
 8. ทําวิจัยที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ..........................................................................................................................................
 9. ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น
ชื่อรางวัล..............................................................................................................................................................
หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป....................................
 10. เขาฟงการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัตกิ าร ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐาน
แสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................................
 11. ศึกษาดูงานที่เกีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................................
 12. จัดทําผลงานหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.........................................................................................................................................................
2.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ไดปฏิบัตใิ หครบถวน เพียง 1 ขอ
 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ..................................................................... ที่...........................................................................................
หนวยงานที่จัดอบรม.............................................................................................................................................
 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ......................................................................................................................................................................
 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
(ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน)
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3. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับคุรสุ ภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขาพเจาไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบรอยแลว
 รับรองคุณสมบัติ
 ไมรับรองคุณสมบัติ (โปรดระบุเหตุผล) .............................................................................................
ลงชื่อ................................................................
(................................................................)
ตําแหนง ..........................................................
............../............................/...............
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ
1. ตอนที่ 1 ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบนั ของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ตอนที่ 2 ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. ตอนที่ 2 ขอ 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 1.1 ถึง 1.10)
ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร / เอกสารการ
ลงทะเบียน / เอกสารการผานการเทียบโอน – ทดสอบ– ฝกอบรม / หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอน – สมัครทดสอบ – สมัคร
ฝกอบรม / สําเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) / สําเนา ก.พ. 7 / สําเนาสมุดประจําตัวครู / ฯลฯ แลวแตกรณี ที่เปน
หลักฐานประกอบขอมูลตามรายการที่เลือก
4. ตอนที่ 2 ขอ 2. ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขอ 2.1 (เฉพาะผูท่ปี จจุบันประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงปจจุบัน ใหได
ไมนอยกวา 3 กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันทั้ง 3 กิจกรรม พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร / วุฒิบัตร /
หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ / หลักฐานแสดงการเขียนตํารา บทความ ผลงาน
ทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย / เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแตกรณี ที่เปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่เลือก
ขอ 2.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 2.2 1 หรือ ขอ 2.2 2 หรือ
2.2 3 ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือจัดทดสอบความรู
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือ
ทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
5. ตอนที่ 2 ขอ 3. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิช าชีพ ครู รั บ รองว า ได ป ระพฤติ ต นตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พ ตามที่ กํ า หนดในขอ บั งคั บ คุรุ ส ภาว าด ว ยมาตรฐานวิ ชาชี พ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยนื่ แบบ คส.02.10 ดวยตนเอง
7. คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา / หนวยงานตนสังกัด
1) ผูดํารงตําแหนงครู / รองผูบริหารสถานศึกษา รับรองโดยผูบริหารสถานศึกษา
2) ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา / รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือที่เรียกชื่อ
อยางอื่น / ศึกษานิเทศก รับรองโดย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
3) ผูดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษา / ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ( นอกจากสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับรองโดย ตนเอง
4) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแตมิไดประกอบวิชาชีพ รับรองโดย ตนเอง
-----------------------------------------------

