
 หน้า   ๗ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง  บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  โดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษารับบุคคล 

ที่มีความรู้ความสามารถเข้าประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๔๓  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  

วันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๗  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๗  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  และคร้ังที่  ๓/๒๕๕๘  

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  จึงประกาศบุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

เป็นการชั่วคราว  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสือออกให้กับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ   

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งได้รับอนุญาต

ให้ประกอบวิชาชีพ  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้ 

“ครู”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา  

ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษา 

ที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ชาวต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ไม่มีสัญชาติไทย 

“การพัฒนาตน”  หมายความว่า  การผ่านการรับรองความรู้โดยการเทียบโอน  การทดสอบ  

หรือการฝึกอบรมตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา  หรือการเข้าศึกษาระดับปริญญาทางการศึกษา 
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“ค่าสมุดประจําตัว”  หมายความว่า  เงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ   

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  เพื่อจัดทําสมุดประวัติการได้รับอนุญาต  และข้อมูล

การพัฒนาตน 

“ค่าเปลี่ยนแปลงข้อมูล”  หมายความว่า  เงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานศึกษา  

ข้อมูลส่วนบุคคล  และการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนในสมุดประจําตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว   

“ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความรู้  หรือทักษะพิเศษเฉพาะด้าน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

ข้อ ๒ ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวต้องมี

คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

  ๒.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

  ๒.๒ มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง   

   (๑) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือ 

   (๒) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่  ก .ค .ศ .   รับรอง  ซึ่งกําหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูและเป็น 

วุฒิปริญญาในสาขาที่สอดคล้องกับระดับชั้น  หลักสูตร  และประเภทวิชาที่เข้าสอน  หรือ 

   (๓) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่จําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

พระราชดําริ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  หรือ 

   (๔) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษา

ไม่ต่ํากว่า  ๒.๕  สําหรับปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการพิเศษต่าง ๆ   ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด  

หรือโรงเรียนตามกฎหมายเฉพาะ  หรือ 

   (๕) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่จําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  

ถิ่นทุรกันดาร  หรือโรงเรียนเสี่ยงภัย  ตามประกาศของทางราชการ  หรือ 

   (๖) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  สาขาขาดแคลน  ตามประกาศคณะกรรมการ  

คุรุสภากําหนด  หรือ 
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   (๗) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  กรณีเป็นผู้มีความรู้  และประสบการณ์  หรือ 

   (๘) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  กรณีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  

และประสบการณ์ 

  ๒.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๔  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ข้อ ๓ ผู้ขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

  ๓.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

  ๓.๒ มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง   

   (๑) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  หรือ 

   (๒) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานศึกษา

ที่มีความจําเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน  หรือ 

   (๓) คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 

  ๓.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๔  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๔ ผู้ขอประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เป็นการชั่วคราว  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

  ๔.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  และสัญชาติไทย 

  ๔.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 

  ๔.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ๔.๔ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๔  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

  ๔.๕ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  หรือมีประสบการณ์

ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้าหมวด  หรือหัวหน้าสาย  หรือหัวหน้างาน  

หรือตําแหน่งบริหารอื่น ๆ  ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
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ข้อ ๕ บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เป็นการชั่วคราว  จะได้รับอนุญาตคร้ังละไม่เกิน  ๒  ปี  โดยขออนุญาตได้ไม่เกิน  ๓  คร้ัง   

กรณีผู้มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง  และประสบการณ์  จะได้รับการอนุญาตตามสัญญาจ้าง  

ทั้งนี้ไม่เกิน  ๔  ปี   

กรณีสาขาขาดแคลน  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภากําหนด  และเป็นคุณวุฒิตามประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู  จะได้รับการอนุญาต  ๙๐  วัน   

ทั้งนี้  บุคคลท่ีได้รับอนุญาต  จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเบ้ืองต้น 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากําหนด  และต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือพัฒนาทางวิชาชีพ 

ที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  ภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต 

ข้อ ๖ บุคคลชาวต่างประเทศผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  โดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  จะได้รับอนุญาตคร้ังละไม่เกิน  ๒  ปี  ทั้งนี้รวมระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน  ๖  ปี  

ต่อเนื่อง  นับจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพคร้ังแรก  และจะต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ 

ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  หรือพัฒนาทางวิชาชีพที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  ภายใน

ระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต 

ข้อ ๗ บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  จะได้รับอนุญาตไม่เกิน  ๒  ปี  และต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตาม

ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ภายใน

ระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต 

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เป็นการชั่วคราว  ต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาแจ้งเหตุผลประกอบการขออนุญาต  พร้อมย่ืนแบบคําขออนุญาต

ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เอกสารและหลักฐานประกอบ 

ตามท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เป็นการชั่วคราว  ต้องชําระค่าสมุดประจําตัวในอัตรา  ดังนี้   



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ๙.๑ ครู  เล่มละ  ๕๐๐  บาท 

  ๙.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  เล่มละ  ๕๐๐  บาท 

  ๙.๓ ครูชาวต่างประเทศ  เล่มละ  ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต  ต้องชําระค่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอัตรา  ดังนี้   

  ๑๐.๑ ครู  คร้ังละ  ๒๐๐  บาท 

    ๑๐.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  คร้ังละ  ๒๐๐  บาท 

  ๑๐.๓ ครูชาวต่างประเทศ  คร้ังละ  ๕๐๐  บาท 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต  ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้คงประกอบวิชาชีพ 

ได้ต่อไปจนหมดอายุการอนุญาต   

ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว   

ที่ได้ย่ืนคําขอไว้ก่อนวนัที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ตามหลักเกณฑ์เดิม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เร่ือง  บุคคลผู้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เร่ือง  บุคคลผู้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เพื่อให้มี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๔๓  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังที่  
๙/๒๕๕๘  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เร่ือง  บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม 
เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๗  บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  จะได้รับอนุญาตไม่เกิน  ๒  ปี  และต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ภายใน
ระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต  เม่ือครบกําหนดการอนุญาต  หากมีเหตุความจําเป็นให้ได้รับการอนุญาต 
อีกคร้ังไม่เกิน  ๒  ปี  ทั้งนี้  ให้พิจารณาเป็นรายกรณี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 


