




































ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง  การใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  9  (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  2546  และข้อ  15  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  2559  
ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่  7/2561  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2561  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สามารถคัดส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  และสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้   
ข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  ที่หน่วยงานก าหนดให้ต้องใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ให้ใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์แทนได้   และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท าส าเนาเอกสารนั้น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส (สําหรับชาวไทย) 

 
  ผูที่ไดรับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาต  
และพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ผานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (KSP Self-Service และ KSP School)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th  (สําเนาใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถพิมพไดจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) 

ขั้นตอนที่ 2  เขาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสและพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 
  การพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส สามารถเขาระบบได 2 ชองทาง ไดแก 
   1. ระบบ KSP Self-Service (https://selfservice.ksp.or.th) 
   2. ระบบ KSP School (http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school) 
 * กรณียังไมไดสมัครสมาชิก ใหสมัครสมาชิกในระบบกอน ดําเนินการล็อกอินเขาสูระบบ 
 
  1. การพิมพใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ KSP Self-Service 
   1) ล็อกอินเขาสูระบบ KSP Self-Service  
   2) เขาเมนู พิมพใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส แลวเลือก ใบอนุญาต 
   3) กดปุม         เพื่อแสดงขอมูลใบอนุญาต 
   4) กดปุม        ดานบนขวามือ เพื่อพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    
  2. การพิมพใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ KSP School 
   1) ล็อกอินเขาสูระบบ KSP School 
   2) เขาเมนู พิมพใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส แลวเลือก ใบอนุญาต 
   3) กรอกเลขบัตรประชาชน  ( ในระบบ KSP School  สามารถพิมพใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส เฉพาะผูที่มีขอมูลในทะเบียนของสถานศึกษาในระบบ KSP School แลวเทานั้น) 
   4) กดปุม แสดงรายการ   
   3) กดปุม         เพื่อแสดงขอมูลใบอนุญาต 
   4) กดปุม        ดานบนขวามือ เพื่อพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดจากคูมือการใชงานการพิมพสาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

อิเล็กทรอนิกส (ครูชาวตางประเทศ) 

ครูชาวตางประเทศสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและพิมพสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส หลังจาก 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอผานระบบ KSP self-Service (ขึ้นทะเบียนและตออายุ
ใบอนุญาต) หรือ KSP School (ตออายุใบอนุญาต) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ครูชาวตางประเทศตรวจสอบเลขประจําตัว 13 หลัก  

 ตรวจสอบผานระบบ KSP School หรือเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th  

 กรณียังไมมเีลขประจําตัว 13 หลัก ใหสถานศึกษายื่นขอเลขประจําตัว 13 หลัก                        
ของชาวตางประเทศผานระบบ KSP School (คุรุสภาใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน) 

 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบสถานะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 สามารถตรวจสอบไดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอ โดยตรวจสอบได 3 ชองทาง ไดแก                
ระบบ KSP School ระบบ KSP self-Service และเว็บไซตคุรุสภา www.ksp.or.th 

ขั้นตอนที่ 3  การพิมพสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 
  การพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ผานระบบได 2 ชองทาง  

 ชองทางที่ 1 ระบบ KSP self-Service (https://selfservice.ksp.or.th) 

 ชองทางที่ 2 ระบบ KSP School (http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school) 
 * กรณียังไมไดสมัครสมาชิก ใหสมัครสมาชิกในระบบกอน ดําเนินการล็อกอินเขาสูระบบ 
การสมัครสมาชิก 
1. ผานระบบ KSP self-Service 

1) เขา www.ksp.or.th 
     2) เลือกระบบ KSP self-Service  
         กดไปที่ “สมัครสมาชิกใหม” 
     3) กรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบถวน 
        และกําหนดรหัสผาน          
     4) แนบไฟลรูปถายหนาตรง คูกับพาสปอรตหนาแรก 
     5) รอผลการสมัคร 1-3 วันทําการ  
     6) จะไดรับอีเมลยืนยันผลการสมัคร  
        ถาผานสามารถเขาใชงานได 
 
 

 
2. ผานระบบ KSP self-Service 

1) เขา www.ksp.or.th 
     2) เลือกระบบ KSP School  
         กดไปที่ “สมัครสมาชิกใหม” 
     3) กรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบถวน  
         และกําหนดรหัสผาน 
     5) แนบไฟลคําสั่งแตงตั้งผูประสานงาน 
     6) รอผลการสมัคร 1-3 วันทําการ 
     7) จะไดรับอีเมลยืนยันผลการสมัคร  
        ถาผานสามารถเขาใชงานได 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
การพิมพสําเนาใบอนุญาตเล็กทรอนิกส 
1. การพิมพสําเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส  
    ผานระบบ KSP self-Service 
   1) ล็อกอินเขาสูระบบ KSP self-Service  
   2) เขาเมนู “พิมพใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส”  
       แลวเลือก “ใบอนุญาต” 
   3) กดปุม        เพื่อแสดงขอมูลสําเนาใบอนุญาต 
   4) กดปุม        ดานบนขวามือ เพื่อพิมพสําเนา   
       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 

 

 
2. การพิมพสําเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส  
ผานระบบ KSP School 
   1) ล็อกอินเขาสูระบบ KSP School 
   2) เขาเมนู “พิมพใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส”  
       แลวเลือก “ใบอนุญาต” 
   3) กรอกเลขประจําตัว 13 หลัก กดปุมแสดงรายการ 
   4) กดปุม         เพื่อแสดงขอมูลสําเนาใบอนุญาต 
   5) กดปุม        ดานบนขวามือ เพื่อพิมพสําเนา 
       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 **ในระบบ KSP School  สามารถพิมพใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอิ เล็กทรอนิกส  เฉพาะผูที่มีขอมูลในทะเบียนของ
สถานศึกษาในระบบ KSP School แลวเทานั้น**

  
 

รายละเอียดสามารถศึกษาไดจากคูมือการใชงานการพิมพสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 
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