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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ บุ ค คลประกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยไม่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษารับบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเข้าประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๓ (๘) แห่ งพระราชบัญ ญัติ สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงประกาศบุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
เป็นการชั่วคราว ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“หนังสืออนุญาต” หมายความว่ า หนั ง สื อ ออกให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ขั้ น พื้ น ฐาน และอุ ด มศึ ก ษา
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
โดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
“ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ หรือทักษะพิเศษเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ข้อ ๒ ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๒.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๒.๒ มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
(๒) คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รั บ รอง ซึ่ ง กํ า หนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูและเป็น
วุฒิปริญญาในสาขาที่สอดคล้องกับระดับชั้น หลักสูตร และประเภทวิชาที่เข้าสอน หรือ
(๓) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่จําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
พระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือ
(๔) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา
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 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา
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 มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๓.๒ มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ
(๒) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานศึกษา
ที่มีความจําเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
(๓) คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
๓.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ผู้ ข อประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
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 จะได้รับอนุญาตครั้งละไม่เกิน ๒ ปี โดยขออนุญาตได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
กรณีผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และประสบการณ์ จะได้รับการอนุญาตตามสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ไม่เกิน ๔ ปี
กรณีสาขาขาดแคลน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภากําหนด และเป็นคุณวุฒิตามประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู จะได้รับการอนุญาต ๙๐ วัน
ทั้ ง นี้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต จะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนเบื้ อ งต้ น
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ คุ รุ ส ภากํ า หนด และต้ อ งพั ฒ นาตนให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือพัฒนาทางวิชาชีพ
ที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต
ข้อ ๖ บุคคลชาวต่างประเทศผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว จะได้รับอนุญาตครั้งละไม่เกิน ๒ ปี ทั้งนี้รวมระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน ๖ ปี
ต่อเนื่อง นับจากการได้รับอนุญาตให้ ประกอบวิชาชี พครั้งแรก และจะต้อ งพัฒนาตนให้มี คุณสมบั ติ
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 พร้อมยื่นแบบคําขออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารและหลักฐานประกอบ
ตามท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว ต้องชําระค่าสมุดประจําตัวในอัตรา ดังนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หน้า ๑๑
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 ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๑๐.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๑๐.๓ ครูชาวต่างประเทศ ครั้งละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ผู้ไ ด้รั บ หนัง สื อ อนุญ าต ก่ อ นประกาศฉบับ นี้มี ผ ลใช้บั งคั บให้ คงประกอบวิ ช าชี พ
ได้ต่อไปจนหมดอายุการอนุญาต
ผู้ ข อประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เป็ น การชั่ ว คราว
ที่ได้ยื่นคําขอไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์เดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

