
  คร ู   ผูบริหารสถานศกึษา   ผูบรหิารการศกึษา   ศึกษานิเทศก  

คุรสุภา
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

    

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..........................................................นามสกลุ.................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่        -            -                      -            - 

ใบอนญุาต เลขท่ี 
ออกให ณ  วันท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. ............... ใชไดจนถึง วันท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................... 

ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ  บาน  หรือ   ที่ทํางาน ................................................................................................................. 
เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน................................................................ 
ตําบล/แขวง.........................................................................................อําเภอ/เขต...............................................................................................
จังหวัด................................................................................................รหัสไปรษณยี  ........................................................................................ 
E-mail................................................................... โทรศัพท   ..................................................... โทรศัพทเคล่ือนที่ ........................................... 
 

มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังน้ี 
1.   สําเนาทะเบียนบาน หรือ    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2.   รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  1  รูป (ไมร่วมที�ตดิในแบบคาํขอ)

3.   แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตามประเภทวชิาชพีที�ยื�นคาํขอต่ออายุ)

 คร ู(คส.02.10)   ผูบริหารสถานศึกษา (คส.02.20)    ผูบริหารการศกึษา (คส.02.30)   ศกึษานิเทศก (คส.02.40) 

7.  คาธรรมเนียมจํานวน 200 บาท และค่าดําเนินการต ่ออายุล ่าช ้า(ถ ้ามี) โดยใหแ้นบหลักฐานชําระเงนิผ่าน ธ.กรุงไทย      ไปรษณีย์ pay at post

8.   หลักฐานอื่น (โปรดระบุ)  ..................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คณุสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 
ทางการศกึษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามท่ีระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

 

   ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

คส. 02 

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ 
         (........................................................) 

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

ผูตรวจสอบ 

  สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ฉบบัที�จะหมดอายุ)4.
  สําเนาวุฒิการศึกษา และ สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา 5.

  สาํเนาวุฒบิตัร เกยีรตบิตัร หรอืเอกสารหลกัฐานที�เป็นผลการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน(ไมน่อ้ยกวา่ 3 กจิกรรม)6.
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แบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา    
ปจจุบัน  ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษา    มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

--------------------------------------------- 
 ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบริหารการศึกษา    โปรดกรอกขอมลูใหครบถวนตามทีก่ําหนด  
ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตน 
  1.  ชื่อ – นามสกุล.............................................................................................................................................................. 
       2. เลขประจําตัวประชาชนเลขที่       -                  -              -         - 
    3. ตําแหนง...............................................................................หนวยงาน............................................................................. 
           อําเภอ..................................................................................จังหวัด.................................................................................. 
           ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต.............ป  (กรณีปจจุบนัเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา) 
 

ตอนที่  2  ขอมูลคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบริหารการศึกษา     
 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1.1  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา  หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา............................. 
วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา............................. 
วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา............................. 
 1.2  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) ............................................................................................................. 

  และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรสุภารบัรอง     
   สถาบัน...........................................................วัน/เดือน/ปทีส่ําเร็จการศึกษา....................................................... 

 1.3  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 
  และอยูระหวางศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่ครุุสภารับรอง    

   สถาบัน...........................................................วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา................................................................. 
 1.4 มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) .............................................................................................................. 

  และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา  
  ครบ 10 มาตรฐาน   (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 

    เทียบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 
   ทดสอบ     จํานวน.................มาตรฐาน  

 อบรม    จํานวน.................มาตรฐาน 
 1.5  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) ............................................................................................................. 

  และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศกึษาของคุรุสภา 
  (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 

    เทียบโอน     ทดสอบ      อบรม  
    

คส.02.30 
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 1.6 มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 

และอยูระหวางการศึกษาใหมีวุฒิ ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางบริหารการศึกษา(โปรดระบุ) .......................................... 
  สถาบัน.............................................................. วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................................. 

 1.7  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) ............................................................................................................... 
และมีประสบการณในการบริหารการศึกษา จํานวน................ป 

 1.8 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
  และมีประสบการณในการบริหารการศึกษา จํานวน................ป 

2. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  (ผูที่ปจจบุันเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษา  ใหกรอกขอมูลในขอ 2.1
ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษา    ใหกรอกขอมูลในขอ 2.2) 

         2.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด  ที่ตรงกับผลการปฏิบัติงาน        

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติระหวา่งวนัที�ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวนัหมดอายุ  

และกิจกรรมจะตองไมซํากันทัง้ 3 กิจกรรม 
 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกีย่วของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................................ 
  สาขา/วิชาเอก......................................................................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา...................... 

 2.  เขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วของกับการปฏบิัติงานในหนาที่ 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จัดอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเลื่อนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน............................................................................ 
    ตามคําสั่ง............................................................ที่...........................................ลงวันที่......................................... 

หรือ อยูระหวางการพิจารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก........................................................................... 
เปน...................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่....................................................................................................... 
หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 
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 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจดัการศึกษา 

    ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพมิพ.................................................................................. 

   บทความ    เรื่อง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพมิพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 

 วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 
 7.  สรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูหรือทีเ่ปนประโยชนตอการศึกษา  

ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ......................................................................สถานที่ใช............................................................................. 

 8.  ทําวิจัยที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศกึษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 
 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น  

  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัตกิาร  ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ โดยมีการลงทะเบยีนและมีหลักฐาน 
  แสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่....................................................................................................... 

หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 
 11. ศึกษาดูงานที่เกีย่วของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที.่....................................................................................................... 

หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 
 12. จัดทําผลงานหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรูหรือการจัดการศกึษา 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 

2.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา    ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ไดปฏิบตัิใหครบถวน เพยีง 1 ขอ 
 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     

           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
   หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด    
           เมื่อ......................................................................................................................................................................   

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
          (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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3. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับคุรสุภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีก่ําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอมลูขางตนเปนจริงทุกประการ 

  ลงชื่อ........................................................... 
           (.........................................................) 
ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา    

คํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ขาพเจาไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบริหารการศึกษาเรียบรอยแลว 

 รับรองคุณสมบัต ิ       
 ไมรับรองคุณสมบัต ิ(โปรดระบุเหตุผล) ............................................................................................. 

ลงชื่อ................................................................ 
     (................................................................) 

    ตําแหนง  .......................................................... 
       ............../............................/............... 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 

1. ตอนที่ 1 ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบนัของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา

2. ตอนที่ 2 ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศกึษา    

3. ตอนที่ 2 ขอ 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ใหเลือกกรอกขอมลูขอเพียง 1 ขอ (1.1 ถึง1.8)
ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต  พรอมแนบ สาํเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร / เอกสารการ
ลงทะเบียน / เอกสารการผานการเทียบโอน – ทดสอบ – ฝกอบรม /หลักฐานแสดงการยื่นขอเทยีบโอน – สมัครทดสอบ – สมัคร
ฝกอบรม / สําเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) / สําเนา ก.พ. 7 / สําเนาสมดุประจําตัวครู / ฯลฯ   แลวแตกรณี   ที่เปน
หลักฐานประกอบขอมูลตามรายการที่เลือก 

4. ตอนที่ 2  ขอ 2. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขอ 2.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษา) ใหเลือกกรอกรายละเอยีดผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา   ที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพจนถึงวนัหมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3   กิจกรรม  และกิจกรรมตองไมซํากันทั้ง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร / 
ประกาศนยีบัตร / วุฒิบัตร / หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ / หลักฐานแสดงการ 
เขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย / เกียรติบัตรการไดรบัรางวัล ยกยอง  ฯลฯ แลวแตกรณ ี ที่เปนหลักฐาน 
แสดงการปฏิบัตติามกิจกรรมที่เลอืก  

             ขอ 2.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชพีผูบริหารการศกึษา) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 2.2 1  หรือ    
ขอ 2.2 2  หรือ ขอ 2.2 3    ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบริหารการศึกษาไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนด
หลักสูตรการฝกอบรมหรือจัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
เลือกรายการใน 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 

5. ตอนที่ 2  ขอ 3. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  

6. การลงชื่อ  ใหลงลายมือช่ือผูยืน่แบบ คส.02.30 ดวยตนเอง

7. คํารับรองคุณสมบัติของผูข้อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1) ผูดํารงตําแหนงครู / รองผูบริหารสถานศึกษา รับรองโดยผูบริหารสถานศึกษา
2) ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา / รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือท่ีเรียกชือ่อย่างอื�น

/ ศึกษานิเทศก รับรองโดย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
 3) ผูดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษา / ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ( นอกจากสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับรองโดย ตนเอง  
 4) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศกึษาแตมิไดประกอบวิชาชีพ  รับรองโดย ตนเอง

----------------------------------------------- 




