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การใช้งานระบบสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 

  

การสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคุณวุฒิ 

การสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคุณวุฒินั้น สามารถเข้าสู่หน้าระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก .ค.ศ. รับรอง  

โดยจะพบกับหน้าจอสำหรับการค้นหา ประกอบด้วยตัวกรองดังนี้ 

- สถาบันการศึกษา  
เป็นการกรองข้อมูลโดยระบุสถาบันการศึกษา สามารถเลือกระบุสถาบันการศึกษาเพียงช่องเดียว และ

คลิกท่ีค้นหาได้ 

- คุณวุฒิการศึกษา  
เป็นการกรองข้อมูลโดยระบุคุณวุฒิการศึกษา สามารถเลือกระบุคุณวุฒิการศึกษาเพียงช่องเดียว และคลิก 

ที่ค้นหาได ้

- สาขาวิชา  
เป็นการกรองข้อมูลโดยระบุสาขาวิชา สามารถเลือกระบุสาขาวิชาเพียงช่องเดียว และคลิกที่ค้นหาได้ 

- วิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 
เป็นการกรองข้อมูลโดยระบุวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา ซึ่งตัวกรองนี้จะทำงานร่วมกับตัวกรองในช่อง 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา โดย 



คู่มือระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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o ระบุข้อมูลในช่อง สถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา จึงจะระบุ วิชาเอก/
แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา ได้ หรือ  

o ระบุข้อมูลในช่อง สถาบันการศึกษา หรือ คุณวุฒิการศึกษา หรือ สาขาวิชา ช่องใดช่องหนึ่ง 
จากนั้นจึงจะระบุ วิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา ได้ 

- หลักสูตร 
เป็นการกรองข้อมูลโดยระบุหลักสูตร ซึ่งตัวกรองนี้จะทำงานร่วมกับตัวกรองในช่อง สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

การศึกษา และสาขาวิชา โดย 

o ระบุข้อมูลในช่อง สถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา จึงจะระบุหลักสูตร ได้ 
หรือ  

o ระบุข้อมูลในช่องสาขาวิชา จากนั้นจึงจะระบุ หลักสูตร ได ้หรือ  
o ระบุข้อมูลให้ครบทุกช่อง ทั้ง สถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา วิชาเอก/แขนง

วิชา/โปรแกรมวิชา และระบ ุหลักสูตร 
- รหัสคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 

 

 
รูปแสดงหน้าจอตัวกรองในหน้าสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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การสืบค้น 

 การสืบค้นด้วยสถาบันการศึกษา 

1. การค้นด้วยสถาบันการศึกษา ให้พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสถาบันการศึกษา 
ระบบจะกรองตัวเลือกทั้งหมดที่มีตัวอักษรนั้นมาแสดง หากตัวเลือกที่ระบบนำมาแสดงมีจำนวน
มากให้เพ่ิมจำนวนตัวอักษรในช่องค้นหาเพ่ือกรองได้มากข้ึน โดยพิมพ์เป็นคำ เช่น เกษตร เป็นต้น  

2. เมื่อระบบแสดงตัวเลือกสถาบันการศึกษาที่ได้ผลจากการกรองตามตัวอักษรแล้ว ให้คลิกเลือกชื่อ
สถาบันการศึกษาที่ต้องการสืบค้น 

 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกสถาบันการศึกษา 

 

3. จากนั้นคลิกที่ ค้นหา   
4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่าง โดยจะระบุจำนวนผลการค้นหา และแสดงรายการ

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ของสถาบันการศึกษาที่เลือก 
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การสืบค้นด้วยคุณวุฒิการศึกษา 

1. การค้นด้วยคุณวุฒิการศึกษา ให้พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องคุณวุฒิการศึกษา 
ระบบจะกรองตัวเลือกทั้งหมดที่มีตัวอักษรนั้นมาแสดง หากตัวเลือกที่ระบบนำมาแสดงมีจำนวน
มากให้เพ่ิมจำนวนตัวอักษรในช่องค้นหาเพ่ือกรองได้มากข้ึน โดยพิมพ์เป็นคำ เช่น บริหาร เป็นต้น  

2. เมื่อระบบแสดงตัวเลือกคุณวุฒิการศึกษา ที่ได้ผลจากการกรองตามตัวอักษรแล้ว ให้คลิกเลือกชื่อ
คุณวุฒิการศึกษา ที่ต้องการสืบค้น 

 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกคุณวุฒิการศึกษา 

 

3. คลิกท่ีค้นหา  
4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่าง โดยจะระบุจำนวนผลการค้นหา และแสดงรายการ

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ของทุกสถาบันการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาที่เลือก 
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การสืบค้นด้วยสาขาวิชา 

1. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสถาบันการศึกษา จากนั้นเลือกชื่อสถาบันการศึกษา 
2. คลิกท่ี ค้นหา 

 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกสาขาวิชา 

 

3. คลิกท่ีค้นหา  
4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่าง โดยจะระบุจำนวนผลการค้นหา และแสดงรายการ

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยกรองตามสาขาวิชาที่เลือก 
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การสืบค้นด้วยวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 

ตัวเลือกวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผลการค้นหาเหลือจำนวนน้อยลง โดยตัว

กรองนี้จะทำงานร่วมกับช่องสถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา 

1. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสถาบันการศึกษา จากนั้นเลือกชื่อสถาบันการศึกษา 
2. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องคุณวุฒิการศึกษา จากนั้นเลือกชื่อคุณวุฒิการศึกษา 
3. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสาขาวิชา จากนั้นเลือกสาขาวิชา  
4. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา จากนั้นเลือก

วิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 

5. จากนั้นคลิกที่ ค้นหา  
 

 
รูปแสดงตัวอย่างการคลิกเลือกวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 

6. ระบบจะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่าง โดยจะระบุจำนวนผลการค้นหา และแสดงรายการ
คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยกรองตามตัวเลือกที่ระบุไว้ในช่องค้นหา 
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การสืบค้นด้วยหลักสูตร 

ตัวเลือกหลักสูตร จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผลการค้นหาเหลือจำนวนน้อยลง โดยตัวกรองนี้จะทำงานร่วมกับ

ช่องสถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 

1. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสถาบันการศึกษา จากนั้นเลือกชื่อสถาบันการศึกษา 
2. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องคุณวุฒิการศึกษา จากนั้นเลือกชื่อคุณวุฒิการศึกษา 
3. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องสาขาวิชา จากนั้นเลือกสาขาวิชา  
4. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องวิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา จากนั้นเลือก

วิชาเอก/แขนงวิชา/โปรแกรมวิชา 
5. พิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรในช่องหลักสูตร จากนั้นเลือกหลักสูตร 

 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกหลักสูตร 

 

6. จากนั้นคลิกที่ ค้นหา 
7. ระบบจะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่าง โดยจะระบุจำนวนผลการค้นหา และแสดงรายการ

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยกรองตามตัวเลือกที่ระบุไว้ในช่องค้นหา 
 

 

  



คู่มือระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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การล้างค่าการค้นหา 

การล้างค่าการค้นหา เพื่อทำการค้นหาใหม่ สามารถคลิกที่กากบาทเล็ก ๆ ท้ายตัวเลือกในแต่ละช่องที่ใช้กรอง

ข้อมูลได้ จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการค้นหาอีกครั้ง หรือ สามารถคลิกที่ปุ ่ม ล่างค่าการค้นหา เพื่อล้าง

ตัวเลือกในแต่ละช่องทั้งหมด และในตารางผลการค้นหาด้านล่างจะคืนค่าเริ่มต้น โดยจะแสดงรายการคุณวุฒิที่ 

ก.ค.ศ. รับรองล่าสุด 

 

 
รูปแสดงการคลิกท่ีปุ่มล้างค่าการค้นหา 

 
รูปแสดงการล้างค่าการค้นหา และในตารางจะแสดงรายการคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองล่าสุด 

 

  



คู่มือระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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การสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

การสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สามารถคลิกท่ีลิงก์ในช่อง รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ รับรอง 

เพ่ือเข้าดูรายละเอียดคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ 

 

 
รูปแสดงการคลิกท่ีรหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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