
ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เรื่อง  มาตรการการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
 
 

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   
ในประเทศยังคงมีอยู่ตอ่เนือ่ง  ดังนั้น  เพื่อลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อจากการระบาดของโรคตามนโยบาย
ของรัฐบาลและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  มิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการเดินทางไปติดต่อ
ขอรับบริการด้วยตนเอง  ลดการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น  จึงออกประกาศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เป็นการให้บริการ   
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service)  ทางเว็บไซต์ของคุรุสภาที่  http://www.ksp.or.th  ซึ่งเป็น
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ทันที  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  และไม่มีภาระในการจัดท าส าเนาเอกสาร
หลักฐาน  โดยไม่ต้องด าเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป   

2. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถคัดส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  และสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้  โดยสามารถ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติแล้วจากเว็บไซต์ของคุรุสภา   

3. การติดต่อสอบถามการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอทุกประเภท  ให้ด าเนินการผ่านช่องทาง
โทรศัพท์  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือแอปพลิเคชั่นไลน์  แล้วแต่กรณี  ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วัฒนาพร  ระงับทกุข ์

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เลขาธกิารคุรุสภา 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภทค าขอ ช่องทางให้บริการ ผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการติดต่อสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ระบบ KSP self-Service นายกาณต์ยุพน  บุญทับ 
นางสาวลฎาภา  ยอดลองเมือง 

 
 
 
 

 

อีเมล์ : kuntaphon@ksp.or.th 
         tree.ksp@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899  
กด 1 กด 1 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service หรือ  
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

2. ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ 
KSP Bundit 
 
 
 
 

ระบบ KSP self-Service นางพรพรรณ  เผือกผ่อง 
นายรวมพล  ทองขาว 

 
 
 
 

 

อีเมล์ : pornphan@ksp.or.th 
         ruamphon@ksp.or.th 
 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 
กด 1  กด 2 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service หรือ  
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

mailto:kuntaphon@ksp.or.th
mailto:tree.ksp@gmail.com
mailto:pornphan@ksp.or.th
mailto:ruamphon@ksp.or.th


 

ประเภทค าขอ ช่องทางให้บริการ ผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการติดต่อสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูชาว
ต่างประเทศ 
 

ระบบ KSP self-Service นางสาวระพีพรรณ เขื่อนวัน อีเมล์ : rapeephan@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
  081 922 3404 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

4. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ระบบ KSP self-Service 
หรือระบบ KSP School 

นางพรพรรณ  เผือกผ่อง 
นายรวมพล  ทองขาว 

 
 
 
 
 

 

อีเมล์ : pornphan@ksp.or.th 
         ruamphon@ksp.or.th 
 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 
กด 1  กด 4 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service หรือ  
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

 

mailto:rapeephan@ksp.or.th
mailto:pornphan@ksp.or.th
mailto:ruamphon@ksp.or.th


 

ประเภทค าขอ ช่องทางให้บริการ ผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการติดต่อสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 

ระบบ KSP self-Service 
หรือระบบ KSP School 

นายพัฐรธณพงก์  จีระสมบัติ 
นางสาวอาธิญา  สมใหญ่ 

อีเมล์ : phatthana@ksp.or.th 
         Pud99ek@gmail.com  
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 
กด 1  กด 3 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service หรือ  
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

6. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูชาวต่างประเทศ 
 

ระบบ KSP self-Service 
หรือระบบ KSP School 

นางสาวธีรนุช สายปัญญา อีเมล์ : teeranuch@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
             085 553 3097 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ   KSP 
self – Service หรือ  
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 
 

mailto:phatthana@ksp.or.th
mailto:teeranuch@ksp.or.th


ประเภทค าขอ ช่องทางให้บริการ ผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการติดต่อสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7. หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

ระบบ KSP School ชาวต่างประเทศ 
นายจักรชัย เชิดชูเกียรติสกุล 

อีเมล์ : chakchai@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
             081 171 9690 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 

 
ชาวไทย 
นางสาวเกศรินทร์ ภูมิแกด า 
นางสาวพรทิวา แปงใจ 
นางสุจิตรา อุดมผล 

อีเมล์ : porntiwa@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
             091 009 8875 
อีเมล์ : ketsarin@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
             095 740 8776 
อีเมล์ : sujitra_sud@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 กด 5 
             095 6516398 
 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP School 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 

 

mailto:chakchai@ksp.or.th
mailto:porntiwa@ksp.or.th
mailto:ketsarin@ksp.or.th
mailto:sujitra_sud@ksp.or.th


ประเภทค าขอ ช่องทางให้บริการ ผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการติดต่อสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. .ใบแทนใบอนุญาต/การแก้ไข 
ข้อมูลใบอนุญาต 

ระบบ KSP self-Service 
 

นางสาวเยาวลักษณ์   
เจียมตัว 
นายณรัณ  อุ่นจิตร 
นางสาวกุลพิชฌาย์   
อินทรพล 

อีเมล์ : yaowalak@ksp.or.th 
       Note_Meaw@Hotmail.com 
       kulphicha@ksp.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2304 9899 
กด 1  กด 6 
 

- ค าขอในระบบสารสนเทศ    
KSP self – Service  
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ตามคู่มือประชาชน 
- คู่มือ/ค าแนะน า ในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา 
- QR code 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yaowalak@ksp.or.th
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