
วธิกีารขอขึ�นทะเบยีน
รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู ดว้ยระบบ KSP Self-Service 

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษา หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยสวนดสุติ 

รหสั 59 รหสั 60 และรหสั 61 

บันทึกผู้สาํเรจ็การศึกษา 

ผ่านระบบ KSP Bundit Online 

แจ้งเลขที�ส่งข้อมูล
ผู้สาํเรจ็การศึกษา 11 หลัก ที�  
http://regis-eduform.sci.dusit.ac.th/

1.มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

2.ผู้ยื�นแบบคําขอขึ�นทะเบียนฯ 
เตรยีมไฟล์เอกสารการ
ยื�นขอขึ�นทะเบยีนรบัใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีคร ู
ตามรายการเอกสารหนา้ 2 
แบบ PDF และ รปูถ่าย แบบ JPG 
เก็บไวที้�ตนเอง

ยื�นขอขึ�นทะเบยีนรบัใบอนญุาตฯ
ดว้ยระบบ KSP Self-Service
(ต้องสมคัรเป�นสมาชกิฯ ก่อน) 
เลือก เมน ูบนัทึกขอ้มูล คําขอขึ�นทะเบยีน
รบัใบอนญุาต-คร ูสาํหรบั KSP-Bundit
พมิพข์อ้มูลลงระบบฯ upload ไฟล์เอกสาร
แนบฯ ดว้ยตนเอง 
นาํเลขที�สง่ขอ้มูลผูส้าํเรจ็การศึกษา 
11 หลัก กรอกในระบบ KSP Self-Service 

3.ผู้ยื�นแบบคําขอขึ�นทะเบียนฯ 

ผูย้ื�นฯ บนัทึกขอ้มูลและ
สง่ตรวจในระบบ KSP Self-Service  
ของสาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา 

4.ผู้ยื�นแบบคําขอขึ�นทะเบียนฯ 

ครุสุภาตรวจสอบ
ประมาณ 7- 14 วนั 

 

5.คุรุสภา 

พิมพ์ใบแจ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ในระบบ KSP Self Service และ
นาํไปชาํระเงินตามจุดบรกิาร
ที�คุรุสภากําหนด 

6.ผู้ยื�นแบบคําขอขึ�นทะเบียนฯ 

อนมุติั 
เลขที�ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู
(ประมาณ 45 – 90 วนั)

7.คุรุสภา 

หมายเหต:ุ 
1. ผูย้ื�นฯ เขา้ระบบ KSP Self-Service เพื�อตรวจสอบสถานะการยื�นฯ ผา่น / ไมผ่า่น 
    กรณ ี*สถานะไมผ่า่น ใหต้รวจสอบและปฏิบติัตามที�ครุสุภาแจง้ไวใ้นระบบฯ 
    กรณ ี  สถานะผา่น     จะปรากฎใบชาํระเงิน ใหด้าวนโ์หลดและนําไปชาํระเงินตามจุดบรกิารที�ครุสุภากําหนด 
 2. ขั�นตอนฯ วธิกีารขอใบอนญุาตฯ และระยะเวลา อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามบรบิทของครุสุภา
 3. ครุสุภาประกาศใหใ้ชใ้บอนญุาตอิเล็กทรอนกิสใ์นระบบ KSP Self-Service 
     ตั�งแต่วนัที� 15 ต.ค. 63 เป�นต้นไป โดยไมม่กีารจดัสง่ใบอนญุาตฯ ฉบบัจรงิ  

*สถานะไมผ่า่น

สถานะผา่น

KSP Self-service    ระบบตรวจสอบ
เลขที�สง่ขอ้มูล 11 หลัก 

http://regis-eduform.sci.dusit.ac.th/
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

https://regis.dusit.ac.th/main/
สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

02-244-5467 ขอ้มูล ณ 24 มนีาคม 2565



เอกสารทุกข้อ  จัดเตรียมในรูปแบบไฟล์

1. รูปถ่าย  หน้าตรง  ครึ�ง ตัว   ( ไม่สวมแว่นตาดาํ )  ขนาด  1.5 นิ� ว    
2.  สาํเนาบัตรประจาํ ตัวประชาชน
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน  
4.  สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
5.  สาํเนาใบรับรองคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
6.  สาํเนาเอกสารอื� น  ๆ  เช่น  สาํเนาการเปลี�ยนชื� อ  – สกุล  ( ถ้ามี)  

 เอกสารประกอบการขอขึ�นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ผ่านระบบ  KSP Self-Service

สาํหรับผู้สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ภาคปกติ )  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

รหัส  59 รหัส  60 และรหัส  61

หมายเหตุ  :   
 1.  รับรองสาํเนาถูกต้องในเอกสารที� เป�นสาํ เนาทุกฉบับ

 2.  เตรียมไฟล์ข้อ1 ในรูปแบบไฟล์  . jpg และ  Scan เอกสารข้อ2-6 ในรูปแบบไฟล์  .pdf 
     ( โดยแยกรายการเอกสาร  เพื� อ เตรียมยื� น ในระบบ  KSP Self-Service)

 3.  ตรวจสอบเลขที�ส่งข้อมูล  11 หลักของตนเอง  จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
     ที�  http://regis-eduform.sci .dusit .ac.th/

 4.  ผู้ยื� นฯ  ที�ยื� นขอใบอนุญาตฯ  ในระบบ  KSP Self-Service 
     ต้องสมัครเป�นสมาชิกในระบบ  KSP Self-Service ก่อน  

 5.  ศึกษาข้อมูลเพิ�มเ ติม  ได้ ที�  เว็บไซต์สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     https://regis.dusit .ac.th/main/

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

มหาวทิยาลัยสวนดสุติ : มหาวทิยาลัยสวนดสุติ : 02-244-546702-244-5467

KSP Self-service    ระบบตรวจสอบ
เลขที�สง่ขอ้มูล 11 หลัก 

หน้า  2 



http://regis-eduform.sci.dusit.ac.th/

สมคัรเขา้ใชง้าน 
 Create an Account

 

    ระบบตรวจสอบ
เลขที�สง่ขอ้มูล 11 หลัก 

นาํเลขที�สง่ขอ้มูลผูส้าํเรจ็การศึกษา 11 หลัก 
ขอขึ�นทะเบยีนรบัใบอนญุาตฯ
ในระบบ KSP Self-Service

กรอกขอ้มูลสว่นตัวของผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
หมายเหต ุ: 1. ใช ้E-mail ของมหาวทิยาลัย
                  2. Username คือ รหสันกัศึกษา 
                      เชน่ u5911111111002
                  3. Password คือ วนั/เดอืน/ป� เกิด
                      เชน่ 02092541 

วธิกีารใชง้าน
ระบบตรวจสอบเลขที�สง่ขอ้มูล 11 หลัก
กับทางสาํนกังานเลขาธกิารครุุสภา

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษา หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต 

รายละเอียดเพิ�มเติม : https://bit.ly/3uryCiF 
สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

Tel : 02-244-5467

u5911111111002@dusit.ac.th

u5911111111002

02092541

02092541

u5911111111002ปรญิญา

กรุงเทพมหานคร

มทีรพัย์

ครุศาสตร์

15 ส.ค. 59 30 ม.ีค. 64

ศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั

64xxxxxxxxx


