
สรุปสาระส าคัญ  
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาวนัที่ 15 ธันวาคม 2565 มีผลบงัคับใช้ 15 มีนาคม 2566 
 

1.ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 

2. ปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จากเดิมออก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” 
ฉบับเดียว เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร”ู ที่มีการจ าแนกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
  2.1 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License : P-License)  ผู้ที่ขอรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (โดยยังไม่ต้องมีผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู)   
2) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด)   

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต 
2.2  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License : B-License) ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ  1) มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษา  
ที่ คุ รุ สภารับรอง   2 )  ผ่ านการปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร ไม่น้ อยกว่ าหนึ่ งปี   
(ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด)  3) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องขอรับรองคุณวุฒิก่อนขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต 
2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License : A-License)  

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง จะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  
2) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภาก าหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(เดิม) 
และมีวิทยฐานะช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีอายุ 7 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต 
 3. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น”  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”   
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและชั้นสูง ต้องขอตามกลุ่มวิชาและสามารถขอรับได้มากกว่า
หนึ่งกลุ่มวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์   
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  จะต้องมี
คุณสมบัติ 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูชั้นสูง 2) มีความรู้และประสบการณ์ตามที่คุรุสภาก าหนด 
 5. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์  ฉบับละ 500 บาท  
 6. การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท ต้องด าเนินการต่ออายุภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานและช าระค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท กรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ล่าช้าหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผลและช าระค่าด าเนินการต่ออายุล่าช้าเดือนละ  
สองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาทนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุถึงวันที่ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (ระยะเวลานับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน และต้องด าเนินการต่ออายุใบอนญาตจนกว่า
ใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้) 
 7. การขอให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถยื่นค าร้อ ง
ต่อเลขาธิการคุรุสภาใน 3 กรณี 1) สมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร 2) เรียกตัวบรรจุแต่งตั้ง  
ที ่ต้องมีใบอนุญาตในวันที ่บรรจุแต่งตั ้ง 3) ต่อสัญญาจ้าง  ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตหรือ 
ต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนฉบับละหนึ่งพันบาท 
 8. การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน ให้ยื่นค าขอและหลักฐาน พร้อมช าระค่าธรรมเนียมครั้งละ 
หนึ่งร้อยบาท 
 9. ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนนิการทุกประเภท คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้ผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องทุกกรณี 
 
บทเฉพาะกาล 
 1.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เทียบเท่า  “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น”       (ข้อ 35) 
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประกอบกับมีวิทยฐานะช านาญการขึ้นไป เทียบเท่า  
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”                           (ข้อ 35) 
 3. ค าขอที่ยื่นก่อนข้อบังคับนี้ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                  (ข้อ 36) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้          (ข้อ 37) 
(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง  

และเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 หรือผู้ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนข้อบังคับน้ี 

(2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546 ใช้บังคับ 

(3) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและผ่านการ
ประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบหนึ่งปีต่อเนื่อง ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  

(4) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุ สภาและเป็นคุณวุฒิที่ เข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2562 

(5) ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น อยู่ก่อนพระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
และหรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามต าแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ 

5. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรองและเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึง 2565 ให้ยกเว้น 
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
ในวิชาเอก                                                                                                          (ข้อ 38) 
 6. ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ ให้แก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
อยู่ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาต
ตามต าแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ                                                                                    (ข้อ39) 

7. ผู้มีสิทธิตามมาตรา 84 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 ประสงค์ขอให้ออกใบอนุญาตนับแต่วันที่มีสิทธิสามารถกระท าได้ โดยถือเป็นกรณีด าเนินการล่าช้า 
ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

    (ข้อ 40) 
 
  
 
 


