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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง  รับสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน คร้ังท่ี ๑  

--------------------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยการรบัรองความรูและประสบการณวิชาชีพ  เพ่ือการ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ มติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะอนุกรรมการรับรองความรูวิชาชีพ 
ทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๗ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครฝกอบรมมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภา สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่ครูที่ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตจาก 
คุรุสภา และมีผลการเทียบโอน หรือมีผลการทดสอบความรู เพ่ือใหครบ ๙ มาตรฐาน ตามที่กําหนดในขอบังคับ 
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี ้

๑.  คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 
             ๑.๑ เปนผูปฏิบัติหนาที่คร ูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา  
   ๑.๒ มีผลการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพคร ูโดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ
ฝกอบรม วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกันแตยังไมครบ ๙ มาตรฐาน กรณีใชผลการเทียบโอนความรู จะตองเปน 
ผูย่ืนคําขอเทียบโอนความรูกอนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีการประกาศผลการเทียบโอนแลววาผานมาตรฐาน 

๒.  หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวยมาตรฐานความรูวิชาชีพครทูี่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘  ผูสมัครสามารถเลือกหลักสูตรฝกอบรมได
มากกวา ๑ หลักสูตร ดังนี ้
       หลักสูตรที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับคร ู
       หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาหลักสตูร 
       หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู 
       หลักสูตรที่ ๔ จิตวิทยาสําหรับคร ู
       หลักสูตรที่ ๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
       หลักสูตรที่ ๖ การบริหารจัดการในหองเรียน 
       หลักสูตรที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา 
       หลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
       หลักสูตรที่ ๙ ความเปนคร ู
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            ๓.  การรับสมัครเขารับการฝกอบรม 
           ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการฝกอบรมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่คุรุสภากําหนด สามารถ
สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตวันที่ ๑๗ มีนาคม –  ๔ เมษายน ๒๕๕๗  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันต้ังแตวันจันทร 
ถึงวันอาทิตยโดยใช Internet Explorer Browser ในการเขาระบบรับสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพคร ู
ของคุรุสภา โดยเปดเว็บไซต http://upload.ksp.or.th/ksptraining  จากน้ันใหผูสมัครคลิ้ก “ใบสมัครออนไลน” 
และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
        ขั้นตอนท่ี ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิฝกอบรม 
 

      ใหผูสมัครกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน ระบบจะตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชน  
ที่ผูสมัครกรอกกับระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบสถานะของผูสมัคร  
๒ รายการ คือ 
    (๑) เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตองไมหมด 
อายุกอนวันสมัคร) 
     (๒) มีผลการรับรองความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภา (การเทียบโอน/การทดสอบ/
การฝกอบรม) กรณีมีผลการรับรองความรูฯ โดยวิธีเทียบโอน ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรูให
เรียบรอยกอน 
 

    ขั้นตอนท่ี ๒ การสมัครเขารับการฝกอบรม 
 (๑) ระบบจะแสดงขอมูลผูสมัครโดยอัตโนมัติ และผูสมัครไมสามารถแกไขขอมูลได  

 

 (๒) ใหผูสมัครเลือกหนวยฝกอบรมตามภูมิภาคที่กําหนด  
 

 (๓) ใหผูสมัครเลือกหนวยฝกอบรม ที่ตองการ 
 

 (๔) ใหผูสมัครเลือกหลักสูตรฝกอบรม (มาตรฐานความรู) ที่ตองการฝกอบรม  
ณ หนวยฝกอบรมที่เลือก 

 

     ขั้นตอนท่ี ๓ พิมพใบสมัครเขารับการฝกอบรม และใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller 
Payment   
   (๑) ผูสมัครพิมพใบสมัครเขารับการฝกอบรม และใบแจงการชําระเงินจากระบบรับสมัคร  
   (๒) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินคาสมัครเขารับการฝกอบรม ไปชําระเงิน ณ เคานเตอร
บริการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึกขอมูลการสมัครแลว 
   (๓) ผูสมัครนําใบสมัครฯ หลักฐานการชําระคาสมัครเขารับการฝกอบรม และหลักฐานอื่นๆ   
ย่ืนตอเจาหนาที่ ณ หนวยฝกอบรม เพ่ือรายงานตัวเขารับการฝกอบรม 
  ๓.๒ ขอควรระวังในการกรอกขอมูลของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

  (๑) การสมัครเขารับการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน  
 (๒) ผูสมัครเขารับการฝกอบรมที่ไดสงใบสมัครฝกอบรม โดยการคลิ้ก“สงใบสมัคร”  
เรียบรอยแลว จะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆ ในการสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภาได  
ดังนั้นผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองระมัดระวังในการกรอกขอมูลของผูสมัครทกุรายการใหถูกตองครบถวน  
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    (๓) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครฝกอบรมผานเคานเตอรธนาคาร 
กรุงไทยใหโดยอัตโนมัติ ตอจากนั้นใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมพิมพแบบฟอรมใบสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรู
วิชาชีพครูของคุรุสภา และแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครฝกอบรมลงในกระดาษ ขนาด A4 จํานวน ๒ แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะน้ัน ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette CD เปนตน 
 (๔) ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมใบสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 
และแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครฝกอบรมหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครเขารับการฝกอบรมสามารถเขาไปพิมพ
แบบฟอรมใบสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา และแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครฝกอบรม 
ไดอีกครั้งในหัวขอ “คนหาใบสมัคร” แตจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆ ในการสมัครเขารับการฝกอบรมได 
 (๕) นําแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครฝกอบรมไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอรธนาคาร 
กรุงไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายใน ๑ วัน หลังจากการบันทึกขอมูลการสมัครแลว และเม่ือธนาคารออกใบเสร็จ 
รับเงินใหกับผูสมัครเขารับการฝกอบรมเรียบรอยแลว ใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมตรวจสอบความถูกตองของ 
ชื่อ–นามสกุล เลขประจําตัวผูสมัครฝกอบรม เลขบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนเงินคาสมัครฝกอบรม และชื่อบัญช ี
ทีธ่นาคารจะนําเงินเขาตามรหัส Company Code ๙๐๒๙๘  “สนง. เลขาธิการคุรุสภา (ฝกอบรมมาตรฐานความรู
วิชาชีพครู)” หากพบวามีขอมูลสวนใดไมถูกตอง ใหแจงตอเจาหนาที่ธนาคาร เพ่ือแกไขขอมูลใหถูกตองในทันท ี 

     (๖) การรับสมัครฝกอบรม จะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรู 
วิชาชีพครูของคุรุสภาตามเงื่อนไขที่กําหนดเรียบรอยแลว 

๓.๓  คาสมัครฝกอบรม ประกอบดวย 
 (๑) คาสมัครฝกอบรม  หลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท ตอครั้ง 
        คาสมัครฝกอบรมจะไมจายคืนใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

๓.๔  เงื่อนไขการสมัครฝกอบรม 
      (๑)  ผูสมัครเขารับการฝกอบรม สมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตอการเปดรับฝกอบรม

มาตรฐานความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภาหนึ่งครั้ง   
      (๒)  ผูสมัครเขารับการฝกอบรม เม่ือเลอืกหนวยฝกอบรมและหลักสูตรที่จะฝกอบรมแลว  

จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้  
 (๓)  ผูสมัครเขารับการฝกอบรม จะตองเปนผูมีคุณสมบัตติามที่กําหนดในขอ ๑.๑  
และ ๑.๒  ทั้งน้ี หนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
จะตองไมหมดอายุกอนวันปดรับสมัครฝกอบรม  
 (๔)  การสมัครฝกอบรมตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง 
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔  
และ พ.ศ.๒๕๕๑   
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                  (๕)  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฝกอบรมและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถกูตองครบถวนตรงตามความ 
เปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครเขารับการฝกอบรม
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา นํามายื่นในภายหลังไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครฝกอบรม  
จะถือวาผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครฝกอบรมครั้งน้ีมาต้ังแตตน และไมคืนเงิน 
คาสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 

          ๔.  สถานท่ีฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 หนวยฝกอบรม ภาคเหนือ  
 หนวยฝกอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 หนวยฝกอบรม ภาคกลาง   
 หนวยฝกอบรม ภาคตะวันออก   
 หนวยฝกอบรม ภาคใต       
  รายชื่อหนวยฝกอบรมตามบัญชีทายประกาศ 

๕.   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการฝกอบรม วัน เวลา และสถานท่ีฝกอบรม และระเบียบ 
เก่ียวกับการฝกอบรม 

    ๕.๑ คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภา 
จําแนกตามหนวยฝกอบรม และหลักสูตรฝกอบรมของหนวยฝกอบรมแตละแหงใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมทราบ  
ทาง  http://www.ksp.or.th  ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 ๕.๒ ผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมฯ ตองรายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ หนวยฝกอบรมที่ตนเอง 
มีรายชื่อตามประกาศ 

 ๕.๓ วัน เวลา สถานที่ฝกอบรม และระเบียบเก่ียวกับการฝกอบรม ใหเปนไปตามที่หนวยฝกอบรมกําหนด 
 

               ๖.  หลักฐานที่ตองแสดงในการรายงานตัวเขารับการฝกอบรม 
           ผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมตองเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือใชในการแสดงตนตอเจาหนาที ่
ของหนวยฝกอบรม ดังน้ี  
  ๖.๑ ใบสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของครุุสภา พรอมติดรูปถายและลงลายมือชื่อผูสมัคร 
  ๖.๒ สําเนาหลักฐานการรับชําระคาสมัครฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของครุุสภา  
ผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
  ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
  ๖.๔ สําเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
  ๖.๕ สําเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พรอมลงลายมือชื่อรับรอง 
สําเนาถูกตอง 
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