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คส.02.40

แบบแสดงคุณสมบัตขิ องผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์
ปัจจุบนั  ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  มิได้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
--------------------------------------------ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามทีก่ าหนด
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อ – นามสกุล..............................................................................................................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
3. ตาแหน่ง..................................................................... หน่วยงาน.....................................................................................
อาเภอ........................................................................ จังหวัด..........................................................................................
ประสบการณ์ในตาแหน่งทีข่ อต่ออายุใบอนุญาต.............ปี (กรณี ปัจจุบนั เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์)
ตอนที่ 2 ข้อมูลคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์
1. มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพของผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วน เพียง 1 ข้อ
 1.1 มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือวุฒอิ น่ื ทีค่ ุรุสภารับรอง
วุฒปิ ริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา.............................
วุฒปิ ริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน...............................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา.............................
 1.2 มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโท (โปรดระบุ) ..................................................................................................................
และผ่านการรับรองความรูต้ ามมาตรฐานความรูว้ ชิ าชีพศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา
ครบ 9 มาตรฐาน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 เทียบโอน จานวน.................มาตรฐาน
 ทดสอบ จานวน.................มาตรฐาน
 อบรม
จานวน.................มาตรฐาน
 1.3 มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโท (โปรดระบุ) ..................................................................................................................
และอยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองความรูต้ ามมาตรฐานความรูว้ ชิ าชีพศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 เทียบโอน  ทดสอบ  อบรม
 1.4 มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโท (โปรดระบุ) .................................................................................................................
และอยู่ในระหว่างการศึกษาให้มวี ุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโททางการศึกษา
สถาบัน..................................................................................................วัน/เดือน/ปี ทเ่ี ข้าศึกษา..............................
 1.5 มีวุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาโท (โปรดระบุ) .................................................................................................................
และมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาจานวน...............ปี
 1.6 มีวุฒติ า่ กว่าปริญญาโท (โปรดระบุ) .....................................................................................................................
และมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาจานวน...............ปี
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2. ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ผูท้ ่ปี ัจจุบนั เป็ นผู ป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ ให้กรอกข้อมูลในข้อ 2.1
ผูท้ ่มี ไิ ด้ประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ ให้กรอกข้อมูลในข้อ 2.2)
2.1 ผูท้ ่ปี ัจจุบนั เป็ นผู ป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ ให้เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดทีต่ รงกับผลการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 3 กิจกรรม โดยต้องเป็ นกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงปัจจุบนั
และกิจกรรมจะต้องไม่ซา้ กันทัง้ 3 กิจกรรม
 1. มีวุฒเิ พิม่ ขึ้นในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก......................................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา......................
 2. เข้ารับการอบรมและได้รบั วุฒบิ ตั รแสดงความชานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
หลักสู ตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีจ่ ดั อบรม................................................สถานทีอ่ บรม................................................................
 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
หลักสู ตร..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทจ่ี ดั อบรม.......................................สถานทีอ่ บรม...............................................................................
หน่วยงานทีจ่ ดั อบรม.............................................................................................................................................
 4. ได้เลือ่ นวิทยฐานะจาก.........................................................เป็ น............................................................................
ตามคาสัง............................................................ที
่
.่ ..........................................ลงวันที.่ ........................................
หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินให้มหี รือเลือ่ นวิทยฐานะจาก...........................................................................
เป็ น......................................................................................................................................................................
 5. เป็ นวิทยากรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูห้ รือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี .......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หน่วยงาน..........................................................................จานวนชัว่ โมงทีเ่ ป็ นวิทยากร...............................ชัว่ โมง
 6. เขียนตารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู ห้ รือการจัดการศึกษา
 ตารา ชื่อ.............................................................................................................................................
พิมพ์เมือ่ ............................................ สานักพิมพ์..................................................................................
 บทความ เรื่อง....................................................................................................................................
เผยแพร่ในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต์.........................................................................................................
พิมพ์เมือ่ ............................................ สานักพิมพ์..................................................................................
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทใ่ี ช้.......................................................................................................................................
 7. สร้างนวัตกรรมทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูห้ รือทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ชื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................................
ใช้เมือ่ ......................................................................สถานทีใ่ ช้.............................................................................
 8. ทาวิจยั ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการศึกษา
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีใ่ ช้/พิมพ์..........................................................................................................................................
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 9. ได้รบั รางวัลจากคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษาอืน่
ชื่อรางวัล............................................................................................................................................................
หน่วยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ปี ....................................
 10. เข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบตั กิ าร ประชุมสัมมนา หรืออืน่ ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐาน
แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี .......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หน่วยงานทีจ่ ดั ......................................................................................................................................................
 11. ศึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี .......................................สถานที.่ .......................................................................................................
หน่วยงานทีจ่ ดั ......................................................................................................................................................
 12. การจัดทาผลงานหรือกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูห้ รือการจัดการศึกษา
เรื่อง....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี .........................................................................................................................................................
2.2 ผูท้ ่มี ไิ ด้ประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ ให้เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดทีไ่ ด้ปฏิบตั ิให้ครบถ้วน เพียง 1 ข้อ
 1. ผ่านการอบรมความรูม้ าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทีค่ ณะกรรมการคุรุสภากาหนด
เมือ่ ..................................................................... ที.่ ..........................................................................................
หน่วยงานทีจ่ ดั อบรม.............................................................................................................................................
 2. ผ่านการทดสอบความรูม้ าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทีค่ ณะกรรมการคุรุสภากาหนด
เมือ่ ......................................................................................................................................................................
 3. รอเข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรูม้ าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทีค่ ณะกรรมการ
คุรุสภากาหนด (ให้แล ้วเสร็จภายใน 6 เดือน)
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3. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามทีก่ าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อมูลข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

คารับรองคุณสมบัติของผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์เรียบร้อยแล ้ว
 รับรองคุณสมบัติ
 ไม่รบั รองคุณสมบัติ (โปรดระบุเหตุผล) .............................................................................................
ลงชื่อ................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................
............../............................/...............
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คาแนะนาในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ
1. ตอนที่ 1 ให้ระบุขอ้ มูลเพือ่ เป็ นฐานข้อมูลปัจจุบนั ของผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์
2. ตอนที่ 2 ให้ระบุขอ้ มูลเพือ่ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัตใิ นการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิ เทศก์
3. ตอนที่ 2 ข้อ 1. มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกกรอกข้อมูลเพียง 1 ข้อ ( 1.1 ถึง1.6)
ทีต่ รงกับความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพของผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต พร้อมแนบ สาเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร / เอกสารการ
ลงทะเบียน / เอกสารการผ่านการเทียบโอน – ทดสอบ – ฝึ กอบรม /หลักฐานแสดงการยืน่ ขอเทียบโอน – สมัครทดสอบ – สมัคร
ฝึ กอบรม / สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) / สาเนา ก.พ. 7 / ก.ค.ศ.16 / สมุดประจาตัวครู / ฯลฯ แลว้ แต่กรณี
ทีเ่ ป็ นหลักฐานประกอบข้อมูลตามรายการทีเ่ ลือก
4. ตอนที่ 2 ข้อ 2. ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 2.1 (เฉพาะผูท้ ่ปี จั จุบนั ประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์) ให้เลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จนถึงปัจจุบนั ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 กิจกรรม และกิจกรรมต้องไม่ซา้ กันทัง้ 3 กิจกรรม พร้อมแนบ สาเนาปริญญาบัตร /
ประกาศนียบัตร / วุฒบิ ตั ร / หลักฐานแสดงการได้รบั หรือหลักฐานการขอรับการประเมินให้มหี รือเลือ่ นวิทยฐานะ / หลักฐานแสดงการ
เขียนตารา บทความ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจยั / เกียรติบตั รการได้รบั รางวัล ยกย่อง ฯลฯ แล ้วแต่กรณี ทีเ่ ป็ นหลักฐาน
แสดงการปฏิบตั ิตามกิจกรรมทีเ่ ลือก
ข้อ 2.2 (เฉพาะผูท้ ่มี ิได้ประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์) ให้เลือกกรอกรายละเอียดใน ข้อ 2.2 1 หรือ
ข้อ 2.2 2 หรือ ข้อ 2.2 3 ทีผ่ ูข้ อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ได้ดาเนินการ หากคุรุสภายังมิได้กาหนดหลักสูตร
การฝึ กอบรมหรือจัดทดสอบความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ เลือก
รายการใน 3. รอเข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรูม้ าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
5. ตอนที่ 2 ข้อ 3. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ ให้ผูย้ ่นื แบบคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพศึกษานิ เทศก์ รับรองว่าได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามทีก่ าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
6. การลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผูย้ น่ื แบบ คส.02.40 ด้วยตนเอง
7. คารับรองของผูบ้ ริหารสถานศึกษา / หน่ วยงานต้นสังกัด
1) ผูด้ ารงตาแหน่งครู / รองผูบ้ ริหารสถานศึกษา รับรองโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือทีเ่ รียกชื่อ อย่างอืน่ / ศึกษานิเทศก์
รับรองโดย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
3) ผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริหารการศึกษา / ผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา รับรองโดย ตนเอง
4) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่มไิ ด้ประกอบวิชาชีพ รับรองโดย ตนเอง
-----------------------------------------------

