คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพครู
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)
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 6 และลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7)
6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7. รูปถาย 1 นิ้ว
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออายุ
2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพครู
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
Transcript)
4. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7)
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. รูปถาย 1 นิ้ว
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออายุ

คส. 02.10

คุรุสภา
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู

ติดรูปถาย
1 นิ้ว

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

1. ขอมูลพื้นฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 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  ประกอบวิชาชีพครู  มิไดประกอบวิชาชีพครู
ตําแหนง........................................................ สังกัด................................................................................................................
สอนในระดับชั้น......................................โรงเรียน...................................................................................................................
อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................
ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู)
2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูแ ละประสบการณวิชาชีพของผูข อตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ
 2.1 มีวฒ
ุ ิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือวุฒอิ ื่นที่คุรุสภารับรอง
วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา.......................................
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 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขา/วิชาเอก.......................................................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา......................................
 2.3 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และอยูระหวางศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขา/วิชาเอก..........................................................................................
สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา..................................
 2.4 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษากอนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
 2.5 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูว ิชาชีพครูของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา (เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน จํานวน.................มาตรฐาน
 ทดสอบ จํานวน.................มาตรฐาน
 อบรม
จํานวน.................มาตรฐาน

-3 2.6 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูว ิชาชีพครูของคุรุสภา
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวชิ าชีพครูของคุรุสภา
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ)
 เทียบโอน

 ทดสอบ

 อบรม

 2.7 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และไดศึกษาความรูว ิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และไดศึกษาความรูวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
 2.8 มีวฒ
ุ ิปริญญาอื่น และมีประสบการณในการสอน
วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และมีประสบการณในการสอน จํานวน ..............ป
 2.9 มีวฒ
ุ ิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอน
มีวุฒิตา่ํ กวาปริญญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และมีประสบการณในการสอน จํานวน ......................ป
 2.10 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวฒ
ุ ิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภา
รับรอง
มีวุฒิตา่ํ กวาปริญญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................
สาขา/วิชาเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................
และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง
วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศึกษา..................................................................................................................................

-43. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ผูที่ปจ จุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1
ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู
ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2)
3.1 ผูที่ป จจุบั นเป นผูประกอบวิชาชีพครู ให เลื อกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ
และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันทั้ง 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............................................................................

-5 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 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ
 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ..................................................................... ที่...........................................................................................
หนวยงานที่จดั อบรม.............................................................................................................................................
 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เมื่อ......................................................................................................................................................................
 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน)

-64. 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.
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3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดังนี้
สําเนาทะเบียนบาน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ
รูปถายหนาตรงครึง่ ตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับที่จะหมดอายุ)
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 อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
............../............................/...............

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. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ขอ 2-3 ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.10)
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 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา 3 กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันทั้ง 3 กิจกรรม พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักฐานแสดง
การเขียนตํารา บทความ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแตกรณีที่เปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก
ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ ขอ 3.2 2
หรือ 3.2 3 ที่ผู ขอต อใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูได ดําเนินการ หากคุรุส ภายั งมิได กําหนดหลักสู ตรการฝ กอบรมหรือ
จัด ทดสอบความรูต ามมาตรฐานวิช าชี พและจรรยาบรรณวิช าชี พ ใหผู ข อต ออายุ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ เลื อกรายการใน
3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
5. ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ คส.02.10 ดวยตนเอง
-----------------------------------------------

