
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ด้วยระบบ KSP Self-Service

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

02-244-5467 : 02-244-5171

รหัส 61



(1) เข้าเว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา HTTPS://WWW.KSP.OR.TH/KSP2018/
(2) เลือก KSP Self-Service 
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ผู้ยื่นแบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู เตรียมหลักฐำนแนบเข้ำระบบฯ 
โดยใช้รูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf 



(3) ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ KSP Self-Service 

(กรอกเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน และ รหสัผ่ำนทีไ่ดส้มคัรไว)้
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แถบเมนูในระบบ KSP Self-Service

เมื่อเข้าระบบแล้ว สามารถใช้เมนูในระบบ KSP Self-Service

โดยมีแถบเมนู ดังนี้ 

1.1 ตรวจข้อมูล*
1.2 ใบอนุญาต*
1.3 ขอใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน

1.4 ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์*
1.5 ทะเบียนข้อมูล
1.6 มาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ขอรับรางวัล

1.8 ตั้งค่า*

(จะขออธิบายเฉพาะ 
ข้อ 1.1 -1.2 ,1.4 และ 1.8)
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1.1 ตรวจข้อมูล ตรวจสอบสถานะ 
เป็นการตรวจสอบสถานะการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 



1.2  ใบอนุญาต 

1.2.1 ขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาต-ครูไทย*
1.2.2 ขอต่ออำยุใบอนุญำต-ครูไทย
1.2.3 ขอใบแทนใบอนุญำต*
1.2.4 ขอขึ้นทะเบียน-ครูต่ำงประเทศ
1.2.5 ขอต่ออำยุใบอนุญำต-ครูต่ำงประเทศ
(จะขออธิบำยเฉพำะ ข้อ 1.2.1 และ 1.2.3) 
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1.2.1 ขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาต-ครูไทย มีขั้นตอนดังนี้ 

เลือก “บันทึกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต-ครูส ำหรบั KSP-Bundit”
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1.รูปถ่าย             เลือกไฟล์              แนบไฟล์รูป .jpg



ใส่ เลขที่ส่งข้อมูล Online (เลขที่ส่งจะได้รับหลังจากมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเข้าระบบ KSP Bundit)
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ใส่เลขที่ส่งข้อมูล Online จ านวน 11 หลัก จากที่มหาวิทยาลัยแจ้ง 
เลือกข้อ 1 ระบบจะแสดงข้อมูลวุฒิปริญญาที่ส าเร็จการศึกษา 

ศึกษำศำสตรบัณฑิต

กำรศึกษำปฐมวัย/กำรประถมศึกษำ/คณิตศำสตร์/ฟิสิกส์/ศิลปศึกษำ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

(ดูจำกใบรำยงำนผลกำรศึกษำ) (ดูจำกใบรำยงำนผลกำรศึกษำ)

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ

โรงเรียนรำชวินิต

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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หัวข้อ “ขอรับรองว่าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ .ศ. 2547 ก าหนดไว้
ทุกประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี”้ 

ข้อมูลส าคัญ
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1. รูปถ่าย หน้าตรง ครึ่งตัว (สวมชุดครุย/ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา) ขนาด 1.5 นิ้ว 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน

4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5. ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ อาทิ ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้าม)ี 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขอฯ ตามคุณสมบัติ มีดังนี้
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หมายเหตุ : 1. รับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นส ำเนำทุกฉบับ 
2. เตรียมไฟล์ข้อ1 ในรูปแบบไฟล์ .jpg และ Scan เอกสำรข้อ 2-6 ในรูปแบบไฟล์ .pdf 

(โดยแยกรำยกำรเอกสำร เพื่อเตรียมยื่นในระบบ KSP Self-Service) 
3. ตรวจสอบเลขที่ส่งข้อมูล 11 หลักของตนเอง จำกเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ที่ http://regis-eduform.sci.dusit.ac.th/ 
4. ผู้ยื่นฯ ที่ยื่นขอใบอนุญำตฯ ในระบบ KSP Self-Service ต้องสมัครเป็นสมำชิกในระบบ KSP Self-Service ก่อน 
5. ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main/
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อัพโหลดหลักฐานประกอบแบบค าขอฯ เข้าระบบ คลิ๊ก ไอคอน          ดังรูป
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อัพโหลดหลักฐานประกอบแบบค าขอฯ เข้าระบบ ด้วยไฟล์ข้อมูล PDF 
โดยลากแฟ้มแนบดังรูป 
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ตัวอย่าง แนบไฟล์เอกสาร .pdf



เมื่ออัพโหลดเอกสาร จะปรากฎสถานะ หัวข้อ “แฟ้ม”  ดังตัวอย่าง

บัตรประชาชน (ข้อ 2) 
รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว (ข้อ 4) 
ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ข้อ 5) 
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ข้อ 9)

(เพ่ิมเติม หากอัพโหลดส าเนาทะเบียนบ้านจะปรากฎสถานะ (ข้อ 1)
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กดบันทึกและส่งตรวจสอบ 

จะปรากฎเลขที่ค าขอ และ สถานะ พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม
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ค าแนะน าเพิ่มเติม
1. รูปถ่ายควรเป็นรูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว (ไม่สวมแว่นตาด า (สวมชุดครุย/ชุดสุภาพ)
2. ส าเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ก่อน Scan /ถ่ายรูป 

และเก็บไฟล์ไว้ที่ตนเอง (เพื่อใช้แนบในระบบ KSP Self-Service)  
4. การช าระเงิน สามารถดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าธรรมเนียม ในระบบ KSP Self-Service เมื่อส่งยื่นแบบค าขอฯ 

ในระบบฯ ไปแล้ว กรณีตรวจสอบสถานะ ผ่าน จะปรากฎใบช าระเงินให้ดาวน์โหลด และน าไปช าระเงินตามจุดบริการ
ที่คุรุสภาก าหนด  (ระยะเวลา ประมาณ 7-14 วัน หลังจากส่งข้อมูลเข้าระบบคุรุสภา)

5. ไฟล์เอกสารแนบควรแยกการ Scan /ถ่ายรูป ตามรายการเอกสารแนบที่คุรุสภาก าหนด (ไม่ควร Scan แบบรวมไฟล์)
6. ไฟล์เอกสารแนบ ควรส ารองไฟล์ทั้งแบบ PDF และ JPG
7. ผู้ยื่นฯ ควรเข้าระบบฯ KSP Self-Service อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ   

สถานะขั้นตอนด าเนินการการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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1.4  ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

คุรุสภามีนโยบาย ให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติเลขที่ใบอนุญาตฯ สามารถคัดส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตฯ พิมพ์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา ระบบ KSP Self-Service ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
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คุรุสภาตรวจสอบ
เอกสาร/การช าระเงิน

อนุมัติเลขที่ใบอนุญาตฯ
45-90 วัน



ตัวอย่าง ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง
ด้านหน้า

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                            21

ตัวอย่าง
ด้ำนหลัง



1.8  ตั้งค่า ข้อมูลส่วนตัว
เปลี่ยนรหัสผ่าน
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เปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ข้อมูลรหัสเดิม และรหัสใหม่ แล้วกด “บันทึก”
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การลงทะเบียนออกจากระบบ KSP Self-Service

เมื่อเข้ำระบบ KSP Self-Service และด ำเนินกำรในระบบเป็นที่เรียบร้อย ให้ลงทะเบียนออกจำกระบบทุกครั้ง 
วิธีกำรลงทะเบียนออกจำกระบบ

ยืนยันการออกจากระบบ
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THANK

YOU


