
คู่มอืการให้บรกิาร 
การขอขึ�นทะเบยีน
รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู

โดย นางสาวจุฑาทิพย ์ ดํามาก
เจา้หน้าที�บรหิารงานทั�วไป

ฉบบัลงวนัที� 15 พฤศจกิายน 2564



 

คู่มือการใหบ้ริการ : การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หน่วยงานที่ให้บริการ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี)  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระเบยีบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บรกิาร/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา: อาคารส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ : 10 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. งานวิชาการและวิจัยประกาศปฏิทินการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
0.5 วันท าการ งานวิชาการและวิจัย 

 
2. นักศึกษายื่นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูด้วยไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์ (PDF) มายังอี เมลล์ 
jutatip.d@rmutsv.ac.th  จ านวน 6 รายการ ดังนี ้

1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู (คส.01.10)  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของคุรสุภา 
http://upload.ksp.or.th/kspbundit/ 

2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 
1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รปู 

5 วันท าการ 

mailto:jutatip.d@rmutsv.ac.th
http://upload.ksp.or.th/kspbundit/


พร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายมายังอีเมลล์ โดยเขียนช่ือ-
สกุล และหลักสูตรสาขาวิชาให้ชัดเจน 

3. ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.)  

ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิการส าเร็จการศึกษา 
3. ให้นักศึกษาด าเนินการสมัครสมาชิก ระบบ KSP Self 

Service ได้ที่ : https://selfservice.ksp.or.th ของคุรุ
สภา (ติดตามข้อมูลได้ที่ FB : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1 วันท าการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (คส.

๐๑.๑๐) 
ดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของ
คุรุสภำ 

2. รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน จ ำนวน 1 รูป 

นักศึกษา 

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน นักศึกษา 
4. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.)  

ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิการส าเร็จการศึกษา 
จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน มทร.ศรีวิชัย 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท 

 

ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. อาคารส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7100 ต่อ 112 

2. http://inded.rmutsv.ac.th/ 
 

แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. คู่มือการใช้งานระบบ KSP-Self Service เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีคุ่รุสภารับรอง 

https://selfservice.ksp.or.th/
http://inded.rmutsv.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสงขลา 

คู่มือ 

การใช้งานระบบ KSP-Self Service 

เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง 

นางอรจิตร  รัตนศิริ 

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 



คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

ค าน า 

   คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับ 
นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 
ของงานคุรุสภาจังหวัดสงขลา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้นิสิตและ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การสมัครใช้ระบบ KSP- Self Service  การ
เตรียมเอกสารของนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่ 
คุรุสภารับรอง การแนะน าการใช้ระบบ KSP- Self Service  การกรอกข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการของยื่นขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรสภาก าหนด 

           งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แกน่ิสิตและนักศึกษาในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 

นางอรจิตร  รัตนศิริ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไปปฏิบัติการ 

งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  
กุมภาพันธ์  2564 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  
ตามที่คุรุสภารับรอง           1 
คุณสมบัติผู้ขอยื่นเพื่อใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)     1 
การสมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ KSP Self-Service     1 
การเปิดเข้า เว็บไซต์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา        2 
การเข้าใช้งาน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  8 
ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา  
ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก ตามที่คุรุสภารับรอง     10 
การเตรียมหลักฐานเพื่อย่ืนขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     11 
การกรอกข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  11 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ให้แนบอย่างถูกต้อง        16 
ขั้นตอนการพิมพ์ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์   24 
ภาคผนวก            29 
  - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้ส าเนาประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์   30 
  - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การก าหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2563  31 
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556     34 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  

ตามที่คุรุสภารับรอง 

 คุณสมบัติผู้ขอยื่นเพื่อใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) มีดังนี้ 

  1. นิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด 

  2. นิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพครูทางตามหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด 

  3. นิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกทางการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด 

  4. บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์) 

 

การสมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ KSP Self-Service  
  สิ่งต้องเตรียมก่อนที่จะสมัครใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) คือรูปถ่ายหน้าตรงพร้อมกับบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยถ่ายให้เห็นใบหน้าพร้อมข้อความบนบัตรประจ าตัวประชาชน ชัดเจนและไม่กลับด้าน  
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ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

1.การเปิดเข้า เว็บไซต์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา www.ksp.or.th    เลือก KSP Self-Service 

 

 

2.เลือกสมัครสมาชิกใหม่ หรือ  Registration  
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

3.กรุณาอ่านและท าความเข้าใจในข้อตกลง จ านวน 9 ข้อ 

 

 

 

 

4.เลือกยอมรับเงื่อนไข (Accept) ก่อนเลือก ปุ่ม “ตกลง” 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

5.บันทึกข้อมูล และตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน 

 

 

 

6. ท่ีอยู่แบ่งเป็น 2 ส่วน 
  6.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 

  6.2 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 

ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ – นามสกุล 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ให้ถูกต้องนะคะ 

ตั้งรหัสผ่านที่ตนเองจ าได ้

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
และให้ถูกต้องนะคะ 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
และให้ถูกต้องนะคะ 

 

หากที่อยู่เป็นที่เดียวกบัที่อยูต่าม
ทะเบียนบา้น ให้คลิกที่คัดลอก 

หมายเหต ุ 
1.ท่านจ าเป็นต้องกรอก E-mail  เนื่องจากต้องใช้ในกรณีลมืรหัสผ่าน 
2.ช่องที่มีสีแดงก ากบั เป็นช่องที่จ าเปน็ต้องกรอกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

7. หากปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถข้ามข้อนี้ได้ แต่หากท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้คลิก        เพื่อเลือกสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ปัจจุบัน 

 

 

 

8.การค้นหาชื่อโรงเรียนสามารถเลือกได้      แล้วจะปรากฏให้ค้นหา เป็น “ชื่อโรงเรียน” เพื่อพิมพ์ หน่วยงาน
สถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในช่องท่ีให้ค้นหาถัดไป ตามหมายเลขที่ก ากับ 
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คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

9. คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อ Upload ภาพถ่ายคู่บัตรประจ าตัวประชาชน โดยถ่ายให้เห็นใบหน้าและข้อความบนบัตร
ประชาชนให้ชัดเจน ไม่กลับด้าน  จากนั้นจึงบันทึกเลข Laser Code หลังบัตรประชาชน โดยเป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามด้วยตัวเลขอารบิก 10 ตัว  ไม่ต้องใส่ขีด 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

10.ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่   จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” หากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะถาม
ยืนยันการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ให้ตอบ “ตกลง”  เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร  หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับตรวจสอบหรือ
แก้ไขข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

 

 

11. เม่ือกดปุ่ม “ตกลง” จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

การเข้าใช้งาน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

1. Username คือเลข 13 หลัก ของบัตรประจ าตัวประชาชน  Password คือ รหัสผ่านที่ก าหนด 
ตอนสมัครสมาชิก 

 

 
 

2. หากลืมรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีดังนี้  
2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดที่ท่านอยู่ เพื่อให้ก าหนดตั้งค่ารหัสเข้าใช้งานใหม่ 
2.2 เลือก “ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่” จากนั้นกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  วัน/เดือน/ปีเกิด 

 และ E-mail ที่ใช้ในการสมัคร ระบบจะให้ท่านตั้งรหัสใหม่ด้วยตนเอง 
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คู่มือการใช้งาน ระบบ  KSP- Self Service  เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                                                                                                        
ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

  เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ทันที  โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่  ท่านสามารถด าเนินการต่างๆได้โดย
ตนเองดังนี้ 

1. ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่เคยยื่นเรื่องผ่านคุรุสภาจังหวัด หรือบันทึกข้อมูลด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ 

2. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่างๆ 
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่างๆ 
4. การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน อาทิ ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  นามสกุล เป็นต้น 
5. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
6. การพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
7. การพิมพ์เอกสารใบช าระค่าธรรมเนียมค่าด าเนินการขอขึ้นทะเบียน ค่าต่ออายุ ค่าใบแทน ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา 
8. การขอรับรางวัลต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา อาทิ ครูอาวุโส  ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  

เป็นต้น 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา  
ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก ตามที่คุรุสภารับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเฉลี่ยภายใน 30 วัน 

ผู้ยื่นค าขอ นิสิต/นกัศึกษา 

ยื่นข้อมูลรายละเอียดแต่ละบุคคลให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์เพื่อกรอกข้อมูล 

เข้าระบบ KSP-Bundit ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
ตามวันเวลาท่ีก าหนด และได้รับล าดับเลขท่ี Upload ท่ีสถาบันแจ้งไว้ 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอและช าระค่าธรรมเนียม 

(ผู้ยื่นต้องได้รับเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรเท่านั้น) 

เจ้าหน้าท่ีคุรุสภาจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ 

บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบ  
ไปยังส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ   

เพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  พิจารณา
อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

พิมพ์ส าเนาในอนุญาตฯผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(KSP Self-Service)   

เสนอกรรมการคุรุสภาเพ่ือทราบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ 
ผ่าน www.ksp.or.th 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

การเตรียมหลักฐานเพื่อย่ืนขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จ 
หลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก ตามที่คุรุสภารับรอง เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1.ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน save สกุลไฟล์ PDF. 
2.ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript)  save สกุลไฟล์ PDF. 
3.ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร)  save สกุลไฟล์ PDF. 
4.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1X1.25 นิ้ว (ชุดครุยหรือสูทเรียบร้อย) save สกุลไฟล์ JPEG. 
หมายเหตุ เอกสารที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือ ทุกหน้า ก่อนแนบไฟล์เอกสาร 

 

  การกรอกข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.เปิดเข้า เว็บไซต์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา www.ksp.or.th    เลือก KSP Self-Service 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

2.กรอกเลขที่บัตรประชาชนและรหัสท่ีได้ท าการสมัครสมาชิก และกดปุ่ม “เข้าระบบ”เพื่อเข้าใช้งาน  

 

 

3.เมื่อเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะปรากฏหน้าระบบ 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

4.ภาพแสดงหน้าจอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)  ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 

 

 

หน้าจอจะประกอบด้วยส่วนต่างๆที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. หมายเลข 1   คือ  ชื่อระบบ 
2. หมายเลข 2   คือ  ชื่อผู้ใช้ระบบ 
3. หมายเลข 3   คือ  เมนูออกจากระบบ 
4. หมายเลข 4   คือ  เมนูตรวจสอบข้อมูล 
5. หมายเลข 5   คือ  เมนูใบอนุญาต 
6. หมายเลข 6   คือ  เมนูขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
7. หมายเลข 7   คือ  เมนูใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาใบอนุญาต 
8. หมายเลข 8   คือ  เมนูทะเบียนข้อมูล 
9. หมายเลข 9   คือ  เมนูมาตรฐานวิชาชีพ 
10. หมายเลข 10  คือ เมนูขอรับรางวัล 
11. หมายเลข 11  คือ เมนูตั้งค่า 

  ส าหรับ นิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท  และ ป.เอก  
ตามท่ีคุรุสภารับรอง  ที่มีความประสงค์ยื่นขอขึ้นเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเลือกเมนู  หมายเลข 5 เมนู
ใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 
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ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท และ ป.เอก  ตามที่คุรุสภารับรอง 

 
 

 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

5. ด าเนินการเพื่อบันทึกข้อมูลขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้ 
  5.1 เลือกเมนูใบอนุญาต/ Professional License  
  5.2 เลือกหัวข้อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประเภทครู  
  5.3 ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ป.โท  และ ป.เอก 
ตามท่ีคุรุสภารับรอง ให้เลือกหัวข้อบันทึกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต–ครู ส าหรับ KSP-Bundit 

 

 

 

6.เมื่อเลือกบันทึกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต–ครู ส าหรับ KSP-Bundit  จะปรากฏข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียด
ผู้ใช้งานหน้าระบบ ดังภาพ 

 

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลในช่องต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน 

1 
2 3 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

7.ในส่วนข้อมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด าเนินการดังนี้ 
  7.1 กรอกช่องเลขที่ Upload/เลขที่ส่งข้อมูล Online ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันที่จบการศึกษาตามหลักสูตรกดปุ่ม 
“ตรวจสอบข้อมูล KSP Bundit” 
  7.2 เลือกหลักสูตรปริญญาที่จบการศึกษาและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเลือกได้ 1 ข้อ  
ตามคุณสมบัติของท่าน 

 

ข้อ 1. ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี  ป.โท  และ ป.เอก 
ข้อ 2. ส าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

 
 
 

8. ตอบค าถามทั้ง 3 ข้อ โดย คลิกปุ่ม “ไม่เคย” ดังภาพ (จ าเป็นต้องตอบค าถาม) 

 

 

 

1 2 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

9.การแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ซึ่งเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ตามหัวข้อการเตรียมเอกสารหลักฐาน  
ซึ่งประกอบไปด้วย 
9.1 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน save สกุลไฟล์ PDF. 
9.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript)  save สกุลไฟล์ PDF. 
9.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร)  save สกุลไฟล์ PDF. 
9.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1X1.25 นิ้ว (ชุดครุยหรือสูทเรียบร้อย) save สกุลไฟล์ JPEG. 
เอกสารที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือ ทุกหน้า ก่อนแนบไฟล์เอกสาร 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ให้แนบอย่างถูกต้อง 
   ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน                 รูปถ่ายหน้าตรง 

                                                    

 ส าเนารายงานส าเร็จการศึกษา (transcript)     ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

10.หน้าระบบในการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามหัวข้อ 

 

 

 

 

11.แนบไฟล์ตามหัวข้อของระบบท่ีปรากฏในหน้าจอ คลิกปุ่ม สีเหลืองแถบหลังช่องสถานะ  จะปรากฏ 
ช่องรายการต่างๆ 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

12.เม่ือน าไฟล์มาแนบตามรายการมีไฟล์แนบและเครื่องหมายถูกต้อง ให้กดบันทึก  ให้แนบเอกสารหลักฐาน 
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

 

 

 

 

13.เมื่อแนบไฟล์เอกสารหลักฐานครบจะปรากฏดังภาพ ในช่องแฟ้ม คือไฟล์เอกสารหลักฐานที่แนบส าเร็จ 

 

 

 

1 

2 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

14.เมื่อแนบไฟล์เอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกและส่งตรวจสอบ” เพื่อส่งไปยัง
เจ้าหน้าที่คุรุสภาประจ าจังหวัดตรวจข้อมูลในล าดับต่อไป 

 

 

15.เม่ือม่ันใจหลักฐานเอกสารที่แนบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ยืนยัน และคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 

 

 

16.เม่ือคลิกปุ่ม “ตกลง”แล้วจะปรากฏรายละเอียด “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” เลขที่บัตรประชาชนและเลขที่ค าขอ 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

17.เม่ือต้องการช าระเงินค่าธรรมขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถไปท่ีเมนูตรวจข้อมูล และคลิก
ปุ่ม “สอบสอบสถานะ” 

 

 

 

 

18.ให้สังเกตปุ่มสีเขียวด้านขาวมือสุดของระบบ คลิกปุ่ม   เพื่อแสดงใบช าระค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

19.เมื่อเปิดจะเจอไฟล์ดังรูปภาพ  พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมเพื่อช าระค่าธรรมเนียมขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู   สามารถช าระได้ 3 ทาง ดังนี้ 
  19.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ทุกสาขา 
  19.2 ที่ท าการไปรษณีย์ไทย จ ากัด ทุกสาขา 
  19.3 Counter Service  7-Eleven  ทุกสาขา  เมื่อช าระแล้วเก็บหลักฐานเอาไว้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุอย่าลืมสงัเกต 
วันที่ก าหนดการช าระเงิน 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

20.ขั้นตอนการตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php 
ระบบจะสามารถประมวลผลการช าระเงินค่าธรรมได้เม่ือช าระเงินไปแล้ว 3 วันท าการ 

 

 

 

21.ระบบสามารถประมวลผลการช าระเงินค่าธรรมได้มีข้อมูลรายละเอียดของแต่ละบุคคลแจ้งไว้ 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

22. ตรวจสอบสถานะ ที่เมนูตรวจสอบข้อมูล 
หากสถานะ “ผ่าน”การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้รับการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

ขั้นตอนการพิมพ์ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่าน www.ksp.or.th 

 

 

2.เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/service/license_search.php 
(ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อนจึงจะพิมพ์ส าเนาได้) 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

3.จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูส าเนา
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์ 
 3.1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP Self-Service ผ่านเว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx 

 

3.2 เลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาใบอนุญาต 

 

3.3  คลิกเลือก ไอคอน เครื่องพิมพ์  ดังภาพด้านล่าง เพื่อพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาใบอนุญาต 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

4.การพิมพใ์บอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาใบอนุญาต ประกอบด้วย 
  4.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านหน้า (หน้าที่ 1) 
  4.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านหลัง (หน้าที่ 2) 
  4.3 บัตรสมาชิกคุรุสภา (หน้าที่ 3) 

 

ตัวอย่าง 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

5.การตรวจสอบ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

  การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเบื้องต้น  สามารถตรวจสอบกับฐานข้อมูลของคุรุสภา  
โดยการสแกนข้อมูล OR Code กับเอกสาร  โดยใช้โทรศัพท์มือถือ  หรือเครื่องอ่าน OR Code เมื่อสแกนแล้วจะ
ปรากฏข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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 งานคุรุสภาจังหวัดสงขลา  ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

6.ภาพแสดงหน้าจอแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก 
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563 
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