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ระบบบริหารสถานศึกษา 

 

1 ระบบบริหารสถานศึกษา 

1.1 หนาจอหลัก 
 

 

ภาพแสดงหนาจอหลังจากเขาระบบแลว 
 

1.2 หนาจอเมนูยอย 
 

คลิกท่ีเมนูหลักจะปรากฏเมนูยอยข้ึนมา มีลักษณะ ดังรูป 
 

 

ภาพแสดงหนาจอเมนูยอย 
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1.3 การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูล 
 

ในทุกระบบงานจะมีวิธีการเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูลเหมือนกันท้ังหมด ดังนี้ 
 
 

1.3.1 การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ 
 

 

ภาพแสดงตําแหนงการเลือกหนาขอมูล 
 
วิธีใช 

1. เลื่อนไปทางซายท้ังหมด 
2. เลื่อนไปทางซายทีละหนา 
3. แสดงจํานวนหนาปจจุบัน / หนาท้ังหมด 
4. เลื่อนไปทางขวาทีละหนา 
5. เลื่อนไปทางขวาท้ังหมด 
6. กรอกหนาท่ีตองการ 

7. กดปุม  เพ่ือไปยังหนาท่ีตองการ 
8. การคนหาขอมูล 
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ภาพแสดงการเลือกประเภทการคนหา 
 

1. เลือกประเภทการคนหา 
2. กรอกขอมูลท่ีตองการคนหา 

3. กดปุม   

4. ปุม   ใชคนหาหลายเง่ือนไข จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 

ภาพแสดงการเลือกประเภทการคนหา 
 

5. กรอกขอมูลท่ีตองการคนหาลงไปไดมากกวา 1 รายการ แลวกดปุม  เพ่ือคนหา 

หรือกดปุม  เพ่ือยกเลิก 
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1.4 เม่ือกรอกขอมูลท่ีจําเปนไมครบ 
 

ระบบจะแสดงคําเตือนสีแดงเพ่ือแจงใหทราบวาขอมูลท่ีจําเปนใดกรอกไมครบ ดังรูป 
 

 

ภาพแสดงตัวอยางการแจงเตือนเม่ือกรอกขอมูลท่ีจําเปนไมครบ 

1.5 การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
เราสามารถตั้งคาเพ่ิม-ลดจํานวนรายการ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ไดตามตองการจากเมนูการ

ตั้งคา รายการเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ จะแสดงตามท่ีไดมีการตั้งคาไว ตัวอยางดังรูป 

 
ภาพแสดงตัวอยางการแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 

 ในคอลัมนแฟม หากรายการใดมีรูป  ข้ึนมา แสดงวามีการแนบเอกสารหลักฐานมาในระบบแลว 

สามารถกดปุม  เพ่ือเรียกดูเอกสารได ระบบจะแสดงหนาเอกสารข้ึนมาใหดู ดังรูป 
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2 เมนูตาง ๆ ในระบบ 

2.1 ส่ิงท่ีควรทราบเบ้ืองตนกอนการใชระบบ 
 

1. รายการใดท่ีเปนแถบสีเหลืองไมสามารถกรอกและไมสามารถแกไขได 
2. เม่ือระบุจังหวัดแลว อําเภอ/เขตท่ีเปนแถบสีมวงจะแสดงขอมูลอําเภอ/เขตของจังหวัดนั้น ๆ 
3. รายการใดท่ีมีสีแดงอยูมุมบนดานขวาคือจําเปนตองกรอกขอมูล 

4. รายการใดท่ีมีรูป  อยูดานหลังสามารถเลือกขอมูลจากฐานขอมูลได เม่ือเลือกแลวขอมูลท่ี
เก่ียวของกับรายการนั้น ๆ จะถูกดึงข้ึนมาแสดงอัตโนมัติ ดังตัวอยาง 

 

 

ภาพแสดงตัวอยางการเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล 
 

5. หากกดปุม  โดยท่ียังไมไดเลือกรายการใด ๆ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 

ภาพแสดงตัวอยางเม่ือไมไดเลือกรายการจากฐานขอมูล 
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2.2 เมนูระบบทะเบียน 

2.2.1 SCH010110000 : บันทึกขอมูลทะเบียน 
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ภาพแสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

วิธีใช 

1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  ประกอบดวยสวนของขอมูลเบื้องตน ท่ีอยูปจจุบัน 

ตําแหนงงาน วุฒิการศึกษา ขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 
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2.2.2 SCH010115000 : ตรวสอบขอมูลทะเบียน 

 
 

 
ภาพแสดงหนาจอตรวจสอบขอมูลทะเบียน 

2.2.3 SCH010120000 : แจงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล 
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ภาพแสดงหนาแจงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล 
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วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํานําหนา ชื่อ
ภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 
นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

4. กรอกท่ีอยูท่ีทํางาน กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูล

สถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

5. กรอกความประสงคขอใหเปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนผูไดรับอนุญาต สามารถเลือกไดมากกวา 1 

รายการ 

6. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 
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• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอแจงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตามรายการท่ีปรากฏ 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 
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2.3 เมนูระบบตออายุใบอนุญาต 

2.3.1 SCH010201000 : บันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – คร ู
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ครู 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 21 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํานําหนา ชื่อ

ภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 
รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

6. กรอกแบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 ไดแก

สถานะปจจุบัน ตําแหนง สอนระดับชั้น และประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต 

7. กรอกมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 

เชน เลือกขอ 1.1 ดังรูป  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 22 
 

 

 
ทายรายการใดท่ีมีปุม  สามารถกดเขาไปเพ่ือเลือกขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลได 

 
8. เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ผูท่ีมิไดประกอบวิชาชีพครู โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 

เชน เลือกขอ 1 ดังรูป  

 
 

9. กรอกรายละเอียด คํารับรองคุณสมบัติของผูตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 23 
 

 

 

 

10. แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ โดยกดปุม  เพ่ือทําการแนบเอกสารท่ีใชในการตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู 

 
11. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

12. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 24 
 

 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอตออายุใบอนุญาต คร ู

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตออายุใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

2.3.2 SCH010202000 : บันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 25 
 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 26 
 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 27 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 28 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํานําหนา ชื่อ

ภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

6. กรอกแบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คส.02.20 

ไดแกสถานะปจจุบัน ตําแหนง สอนระดับชั้น และประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต 

7. กรอกมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 

เชน เลือกขอ 1.1 ดังรูป 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 29 
 

 

 
 

ทายรายการใดท่ีมีปุม  สามารถกดเขาไปเพ่ือเลือกขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลได 
 

8. เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ผูท่ีมิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา โดยสามารถเลือก

ไดเพียง 1 ขอ เชน เลือกขอ 1 ดังรูป 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 30 
 

 

9. กรอกรายละเอียด คํารับรองคุณสมบัติของผูตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

 

10. แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ โดยกดปุม  เพ่ือทําการแนบเอกสารท่ีใชในการตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา 

 
11. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

12. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 31 
 

 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอตออายุใบอนุญาต ผูบริหารสถานศึกษา 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตออายุใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

2.3.3 SCH010203000 : บันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต - ผูบริหารการศึกษา 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 32 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 33 
 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 34 
 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 35 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํานําหนา ชื่อ

ภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

6. กรอกแบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา คส.02.30 

7. กรอกมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 

เชน เลือกขอ 1.1 ดังรูป 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 36 
 

 

 
 

8. เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ผูท่ีมิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา โดยสามารถเลือกได

เพียง 1 ขอ เชน เลือกขอ 1 ดังรูป 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 37 
 

 

9. กรอกรายละเอียด คํารับรองคุณสมบัติของผูตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

 
10.  

11. แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ โดยกดปุม  เพ่ือทําการแนบเอกสารท่ีใชในการตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา 

 
12. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

13. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 38 
 

 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอตออายุใบอนุญาต ผูบริหารการศึกษา 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตออายุใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 39 
 

 

2.3.4 SCH010204000 : บันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 40 
 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 41 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 42 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํานําหนา ชื่อ

ภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

6. กรอกแบบแสดงคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก คส.02.40 

7. กรอกมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 

เชน เลือกขอ 1.1 ดังรูป 
 
 

8. เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ผูท่ีมิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก โดยสามารถเลือกไดเพียง 

1 ขอ เชน เลือกขอ 1 ดังรูป 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 43 
 

 

9. กรอกรายละเอียด คํารับรองคุณสมบัติของผูตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

 

10. แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ โดยกดปุม  เพ่ือทําการแนบเอกสารท่ีใชในการตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก 

 
11. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

12. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 44 
 

 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอตออายุใบอนุญาต ศึกษานิเทศก 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตออายุใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 45 
 

 

2.3.5 SCH010205000 : บันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ครูชาวตางชาติ 
 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 46 
 

 

 
 

  

  

  

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 47 
 

 

  

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต – ครูชาวตางชาติ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 48 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูล Date Applicant, Identification Number เลือกขอมูลจากการกดปุม  หรือ
กรอกขอมูลลงไปก็ได, คํานําหนาชื่อภาษาไทย, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, Title, First Name, Middle 
Name, Last Name, Passport Number, Country, Nationality, Date of birth 

3. กรอก Present Address in Thailand, เลือก The ease of contact, กรอกขอมูล Place, Address, 
Moo, Soi, Road, Province, District, Tumbon, Postal Code, Cell Phone, Mobile Phone, 
E-mail 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือก Work Place แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและ Bureau มา
แสดงใหอัตโนมัติ 

5. เลือกและกรอกขอมูลตาม Experience standard โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ 
เชน เลือกขอ 1.1 ดังรูป 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 49 
 

 

6. เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ผูท่ีมิไดประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก โดยสามารถเลือกไดเพียง
1 ขอ เชน เลือกขอ 1 ดังรูป 

 
7. กรอกรายละเอียด คํารับรองคุณสมบัติของผูตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

8. แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ โดยกดปุม  เพ่ือทําการแนบเอกสารหลักฐานท่ีใชในการตอ

อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชาวตางประเทศ 

 
9. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 50 
 

 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอตออายุใบอนุญาต ครูชาวตางชาติ 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลตออายุใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 51 
 

 

2.3.6 SCH010206000 : ตรวจสอบขอมูล ครูชาวไทย 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมูล ครูชาวไทย 

 
วิธีใช 

1. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการ ตามเงือนไขท่ีกําหนด 

2. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการตรวจสอบ 

3. กดปุม “สรุป”  เพ่ือดูขอมูลคําขอแบบสรุป 

4. กดปุม “คําขอ”  เพ่ือดูแบบฟอรมคําขอ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 52 
 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมูลท่ีคนหา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 53 
 

 

2.3.7 SCH010207000 : ตรวจสอบขอมูล ครูชาวตางชาติ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมูล ครูชาวตางชาติ 

 
วิธีใช 

1. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการ ตามเงือนไขท่ีกําหนด 

2. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการตรวจสอบ 

3. กดปุม “สรุป”  เพ่ือดูขอมูลคําขอแบบสรุป 

4. กดปุม “คําขอ”  เพ่ือดูแบบฟอรมคําขอ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 54 
 

 

 

ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมูลท่ีคนหา 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 55 
 

 

2.4 เมนูระบบขอหนังสืออนุญาตช่ัวคราว 

2.4.1 SCH010301000 : บันทึกขอหนังสืออนุญาติช่ัวคราว – ครู 
เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  
“แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 56 
 

 

 

 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 57 
 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงหนาบันทึกขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – ครู 
 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม  ) คํานําหนา 

ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 58 
 

 

6. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการดังรูป 

 
7. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับการขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 
8. เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 59 
 

 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอ ขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – คร ู

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 60 
 

 

2.4.2 SCH010302000 : บันทึกขอหนังสืออนุญาตช่ัวคราว– ผูบริหารสถานศึกษา 
 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 61 
 

 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 62 
 

 

 

  

  

 

 
 ภาพแสดงหนาบันทึกขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 63 
 

 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม  ) คํานําหนา 

ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

6. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการดังรูป 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 64 
 

 

7. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับการขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 

8. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 65 
 

 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอ ขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

 
 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 66 
 

 

2.4.3 SCH010303000 : บันทึกขอหนังสืออนุญาตช่ัวคราว– ครูชาวตางชาติ 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 67 
 

 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 68 
 

 

 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – ครูชาวตางชาติ 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม  ) คํานําหนา 

ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 

4. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

5. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 69 
 

 

6. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการดังรูป 

 
7. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับการขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 

8. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 70 
 

 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอ ขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต – ครูชาวตางชาติ 

3. เลือกขอมูลเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลขอสอนโดยไมมีใบอนุญาต 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมด

ใหมอีกครั้ง  

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 71 
 

 

2.4.4 SCH010304000 : ตรวจสอบขอมูล ครูชาวไทย 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมูล ครูชาวไทย 

 
วิธีใช 

1. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการ ตามเงือนไขท่ีกําหนด 

2. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการตรวจสอบ 

3. กดปุม “สรุป”  เพ่ือดูขอมูลคําขอแบบสรุป 

4. กดปุม “คําขอ”  เพ่ือดูแบบฟอรมคําขอ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 72 
 

 

 
ภาพแสดงหนา “สรุป” ขอมูลท่ีคนหา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 73 
 

 

2.4.5 SCH010305000 : ตรวจสอบขอมูล ครูชาวตางชาติ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมูล ครูชาวตางชาติ 

วิธีใช 
1. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการ ตามเงือนไขท่ีกําหนด 

2. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการตรวจสอบ 

3. กดปุม “สรุป”  เพ่ือดูขอมูลคําขอแบบสรุป 

4. กดปุม “คําขอ”  เพ่ือดูแบบฟอรมคําขอ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 74 
 

 

 
ภาพแสดงหนา “สรุป” ขอมูลท่ีคนหา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 75 
 

 

2.5 เมนูระบบใบอนุญาตปฎิบัติการสอน 

2.5.1 CH010402000 : บันทึกขอมูลแบบประเมินปฏิบัติการสอน 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 76 
 

 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 77 
 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 78 
 

 

 

 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 79 
 

 

 

 
ภาพแสดงหนาแบบประเมินปฏิบัติการสอน 

วิธีใช 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1. กดปุม  

2. กรอกขอมูลเบื้องตน ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ เลขท่ี

บัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม  ) คํานําหนา 

ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง 

นามสกุล วันเดือนป เกิด 

3. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ได 

4. กรอกหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลว

ระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

5. กรอกขอมูลครูผูควบคุมการปฏิบัติการสอน 

6. กรอกระยะเวลาท่ีปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 

7. กรอกหนาท่ีความรับผิดชอบในสถานศึกษา 

8. สรุปความเห็นคณะผูประเมิน ผาน หรือไมผาน 

9. กรอกขอมูลคณะผูประเมิน กดปุม  จะปรากฏหนาจอสําหรับใสขอมูล ดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาเพ่ิมขอมูลคณะผูประเมิน 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 80 
 

 

10. กดปุม แลว จะปรากฎขอมูลท่ีไดเพ่ิมไวดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาขอมูลคณะผูประเมิน 

 

11. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

• กรณีแกไขขอมูล 

1. กดปุม   

2. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการแกไข กดปุม  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาขอมูลเลขท่ีคําขอแบบประเมินปฏิบัติการสอน 

3. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการแกไข 

4. แกไขขอมูลแบบประเมินปฏิบัติการสอน 

5. ก 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 81 
 

 

6. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอก

ขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง 

2.5.2 SCH010403000 : ตรวจสอบขอมูล แบบประเมินปฏิบัติการสอน 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมูล แบบประเมินปฏิบัติการสอน 

 
วิธีใช 

1. คนหาเลขท่ีคําขอท่ีตองการ ตามเงือนไขท่ีกําหนด 

2. เลือกขอมูลคําขอท่ีตองการตรวจสอบ 

3. กดปุม “สรุป”  เพ่ือดูขอมูลคําขอแบบสรุป 

4. กดปุม “คําขอ”  เพ่ือดูแบบฟอรมคําขอ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
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ภาพแสดงหนา “สรุป” ขอมูลท่ีคนหา 
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2.6 มาตรฐานวิชาชีพ 

2.6.1 SCH010601050 : ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – คร ู
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 วิธีใชงาน 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

1.  เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม มีหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม 

เลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” แลวทํารายการโดย เลือกวันท่ียื่นคําขอ ปกติแลวระบบจะแสดงเปนวันท่ี
ปจจุบันให เลขท่ีคําขอระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ จากนั้นกรอกขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา โดยการกรอกเลขท่ีประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ  เพ่ือทําการคนหาขอมูล 
 

2. แกไขขอมูล 

เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา - แกไขขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – แกไขขอมูล 

เม่ือเลือก “แกไขขอมูล” แลว สิ่งท่ีแตกตางจากการเลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” คือ จะมีปุม  อยู
ดานหลังชองเลขท่ีคําขอ เราสามารถกดปุมเพ่ือคนหา เรียกดูและแกไขขอมูลเลขท่ีคําขอเดิมได (การใชงานปุม 

 อยูในหนา 5 ขอ 1.3 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล  การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูล 
เม่ือเลือกรายการไดแลว จะปรากฏขอมูลข้ึนมาให หากตองการแกไขรายการใด ๆ สามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลใหมไดตามตองการ โดยมีหลักการกรอกขอมูลเหมือนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” 
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3. หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ 

บันทึก หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

เลือกขอมูลหนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพจากฐานขอมูล  โดยกดปุม  อยูดานหลัง หนวยงาน/
สถานศึกษา เม่ือเลือกขอมูลท่ีตองการไดแลว ระบบจะแสดงขอมูลข้ึนมาใหอัตโนมัติ 

4. ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทํารายการโดย กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

หรือเลือกจากฐานขอมูลโดยกดปุม  เลือกคํานําหนา กรอกชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล และเลขหนังสือ
เดินทาง(เฉพาะชาวตางประเทศ) เลือกประเทศ สัญชาติ และคํานําหนาภาษาอังกฤษ กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อ
กลาง นามสกุล ระบุวันเดือนปเกิด กรอกตําแหนงปจจุบัน 
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5. ท่ีอยูปจจุบัน 

บันทึกท่ีอยูปจจุบัน มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

 กรอกขอมูลโดย เลือกท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ วาเปนขอมูลตามท่ีอยูปจจุบันหรือท่ีอยูท่ีทํางาน กรอก
รายละเอียด อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน เลือกจังหวัด ระบบจะแสดงเฉพาะอําเภอท่ีมีอยูในจังหวัดนั้น 
ๆ มาใหอัตโนมัติ กรอกตําบล รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท มือถือและอีเมลล 

6. คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรองทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

ทํารายการโดยเลือกวุฒิการศึกษา กรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือกดปุม  
เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล ระบุวันเดือนปท่ีเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา กรอกเนื่องจาก และเลือก
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ประเทศ เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูล

ใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาหลัก 
7. ประวัติการศึกษา 

ประวัติการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการกรอกประวัติการศึกษา 

 ตองการกรอกการศึกษาระดับใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมดานหนาระดับนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (1/2) 
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ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (2/2) 
ทํารายการโดยกรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล โดยกด

ปุม  ระบุวันเดือนปเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา 
8. ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ตองการกรอกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมท่ี

หนาประสบการณดานนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (1/2) 
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ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (2/2) 

 ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ 
 

ทํารายการโดย กรอกตําแหนง ชื่อสถานศึกษา หรือกดปุม  เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล เลือก

สังกัด ระบุวันเดือนปท่ีบรรจุแตงตั้ง วันเดือนปท่ีพนจากตําแหนง เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึก

ขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูลใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไป
ยังหนาหลัก 
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9. ผูรับรองขอมูล 

ผูรับรองขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาจอผูรับรองขอมูล 
หนาผูรับรองขอมูล ทํารายการโดย กรอกขอมูลผูท่ีหนวยงานขอรับรองคุณวุฒิ และ หนวยงานท่ีขอรับ

รองคุณวุฒิ 
10. การแนบเอกสารหลกัฐานประกอบแบบคําขอ 

การแนบเอกสารหลกัฐานประกอบแบบคําขอ ดูหนา 7 ขอ 1.5 การแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบแบบคําขอ 
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2.6.2 SCH010601100 : ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – ผูบริหารสถานศึกษา 
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วิธีใชงาน 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

11.  เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม มีหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม 

เลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” แลวทํารายการโดย เลือกวันท่ียื่นคําขอ ปกติแลวระบบจะแสดงเปนวันท่ี
ปจจุบันให เลขท่ีคําขอระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ จากนั้นกรอกขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา โดยการกรอกเลขท่ีประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ  เพ่ือทําการคนหาขอมูล 
 

12. แกไขขอมูล 
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เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา - แกไขขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – แกไขขอมูล 

เม่ือเลือก “แกไขขอมูล” แลว สิ่งท่ีแตกตางจากการเลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” คือ จะมีปุม  อยู
ดานหลังชองเลขท่ีคําขอ เราสามารถกดปุมเพ่ือคนหา เรียกดูและแกไขขอมูลเลขท่ีคําขอเดิมได (การใชงานปุม 

 อยูในหนา 5 ขอ 1.3 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล  การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูล 
เม่ือเลือกรายการไดแลว จะปรากฏขอมูลข้ึนมาให หากตองการแกไขรายการใด ๆ สามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลใหมไดตามตองการ โดยมีหลักการกรอกขอมูลเหมือนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” 
13. หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ 

บันทึก หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

เลือกขอมูลหนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพจากฐานขอมูล  โดยกดปุม  อยูดานหลัง หนวยงาน/
สถานศึกษา เม่ือเลือกขอมูลท่ีตองการไดแลว ระบบจะแสดงขอมูลข้ึนมาใหอัตโนมัติ 

14. ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 
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ภาพแสดงหนาขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทํารายการโดย กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

หรือเลือกจากฐานขอมูลโดยกดปุม  เลือกคํานําหนา กรอกชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล และเลขหนังสือ
เดินทาง(เฉพาะชาวตางประเทศ) เลือกประเทศ สัญชาติ และคํานําหนาภาษาอังกฤษ กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อ
กลาง นามสกุล ระบุวันเดือนปเกิด กรอกตําแหนงปจจุบัน 
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15. ท่ีอยูปจจุบัน 

บันทึกท่ีอยูปจจุบัน มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

 กรอกขอมูลโดย เลือกท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ วาเปนขอมูลตามท่ีอยูปจจุบันหรือท่ีอยูท่ีทํางาน กรอก
รายละเอียด อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน เลือกจังหวัด ระบบจะแสดงเฉพาะอําเภอท่ีมีอยูในจังหวัดนั้น 
ๆ มาใหอัตโนมัติ กรอกตําบล รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท มือถือและอีเมลล 

16. คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรองทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

ทํารายการโดยเลือกวุฒิการศึกษา กรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือกดปุม  
เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล ระบุวันเดือนปท่ีเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา กรอกเนื่องจาก และเลือก
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ประเทศ เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูล

ใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาหลัก 
17. ประวัติการศึกษา 

ประวัติการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการกรอกประวัติการศึกษา 

 ตองการกรอกการศึกษาระดับใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมดานหนาระดับนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (1/2) 
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ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (2/2) 
ทํารายการโดยกรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล โดยกด

ปุม  ระบุวันเดือนปเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา 
18. ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ตองการกรอกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมท่ี

หนาประสบการณดานนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (1/2) 
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ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (2/2) 

 ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ 
 

ทํารายการโดย กรอกตําแหนง ชื่อสถานศึกษา หรือกดปุม  เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล เลือก

สังกัด ระบุวันเดือนปท่ีบรรจุแตงตั้ง วันเดือนปท่ีพนจากตําแหนง เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึก

ขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูลใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไป
ยังหนาหลัก 
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19. ผูรับรองขอมูล 

ผูรับรองขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาจอผูรับรองขอมูล 
หนาผูรับรองขอมูล ทํารายการโดย กรอกขอมูลผูท่ีหนวยงานขอรับรองคุณวุฒิ และ หนวยงานท่ีขอรับ

รองคุณวุฒิ 
20. การแนบเอกสารหลกัฐานประกอบแบบคําขอ 

การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดูหนา 7 ขอ 1.5 การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
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2.6.3 SCH010601150: ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – ผูบริหารการศึกษา 
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วิธีใชงาน 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

21.  เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม มีหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม 

เลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” แลวทํารายการโดย เลือกวันท่ียื่นคําขอ ปกติแลวระบบจะแสดงเปนวันท่ี
ปจจุบันให เลขท่ีคําขอระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ จากนั้นกรอกขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา โดยการกรอกเลขท่ีประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ  เพ่ือทําการคนหาขอมูล 
 

22. แกไขขอมูล 
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เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา - แกไขขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – แกไขขอมูล 

เม่ือเลือก “แกไขขอมูล” แลว สิ่งท่ีแตกตางจากการเลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” คือ จะมีปุม  อยู
ดานหลังชองเลขท่ีคําขอ เราสามารถกดปุมเพ่ือคนหา เรียกดูและแกไขขอมูลเลขท่ีคําขอเดิมได (การใชงานปุม 

 อยูในหนา 5 ขอ 1.3 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล  การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูล 
เม่ือเลือกรายการไดแลว จะปรากฏขอมูลข้ึนมาให หากตองการแกไขรายการใด ๆ สามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลใหมไดตามตองการ โดยมีหลักการกรอกขอมูลเหมือนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” 
หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ 

บันทึก หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

เลือกขอมูลหนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพจากฐานขอมูล  โดยกดปุม  อยูดานหลัง หนวยงาน/
สถานศึกษา เม่ือเลือกขอมูลท่ีตองการไดแลว ระบบจะแสดงขอมูลข้ึนมาใหอัตโนมัติ 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 
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ภาพแสดงหนาขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทํารายการโดย กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

หรือเลือกจากฐานขอมูลโดยกดปุม  เลือกคํานําหนา กรอกชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล และเลขหนังสือ
เดินทาง(เฉพาะชาวตางประเทศ) เลือกประเทศ สัญชาติ และคํานําหนาภาษาอังกฤษ กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อ
กลาง นามสกุล ระบุวันเดือนปเกิด กรอกตําแหนงปจจุบัน 
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ท่ีอยูปจจุบัน 

บันทึกท่ีอยูปจจุบัน มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

 กรอกขอมูลโดย เลือกท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ วาเปนขอมูลตามท่ีอยูปจจุบันหรือท่ีอยูท่ีทํางาน กรอก
รายละเอียด อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน เลือกจังหวัด ระบบจะแสดงเฉพาะอําเภอท่ีมีอยูในจังหวัดนั้น 
ๆ มาใหอัตโนมัติ กรอกตําบล รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท มือถือและอีเมลล 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรองทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

ทํารายการโดยเลือกวุฒิการศึกษา กรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือกดปุม  
เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล ระบุวันเดือนปท่ีเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา กรอกเนื่องจาก และเลือก

ประเทศ เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูล

ใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาหลัก 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 111 
 

 

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการกรอกประวัติการศึกษา 

 ตองการกรอกการศึกษาระดับใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมดานหนาระดับนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (1/2) 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 112 
 

 

ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (2/2) 
ทํารายการโดยกรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล โดยกด

ปุม  ระบุวันเดือนปเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา 
ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ตองการกรอกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมท่ี

หนาประสบการณดานนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (1/2) 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 113 
 

 

ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (2/2) 

 ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ 
 

ทํารายการโดย กรอกตําแหนง ชื่อสถานศึกษา หรือกดปุม  เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล เลือก

สังกัด ระบุวันเดือนปท่ีบรรจุแตงตั้ง วันเดือนปท่ีพนจากตําแหนง เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึก

ขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูลใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไป
ยังหนาหลัก 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
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  หนา 114 
 

 

ผูรับรองขอมูล 

ผูรับรองขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาจอผูรับรองขอมูล 
หนาผูรับรองขอมูล ทํารายการโดย กรอกขอมูลผูท่ีหนวยงานขอรับรองคุณวุฒิ และ หนวยงานท่ีขอรับ

รองคุณวุฒิ 
การแนบเอกสารหลกัฐานประกอบแบบคําขอ 

การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดูหนา 7 ขอ 1.5 การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  คูมือผูใชงาน 
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  หนา 115 
 

 

2.6.4 SCH010601200 : ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – ศึกษานิเทศก 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 116 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 117 
 

 

 
วิธีใชงาน 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 118 
 

 

• กรณีเพ่ิมขอมูลใหม 

23.  เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม มีหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – เพ่ิมขอมูลใหม 

เลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” แลวทํารายการโดย เลือกวันท่ียื่นคําขอ ปกติแลวระบบจะแสดงเปนวันท่ี
ปจจุบันให เลขท่ีคําขอระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ จากนั้นกรอกขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา โดยการกรอกเลขท่ีประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ  เพ่ือทําการคนหาขอมูล 
 

24. แกไขขอมูล 

เมนู บันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา - แกไขขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกแบบคําขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา – แกไขขอมูล 

เม่ือเลือก “แกไขขอมูล” แลว สิ่งท่ีแตกตางจากการเลือก “เพ่ิมขอมูลใหม” คือ จะมีปุม  อยู
ดานหลังชองเลขท่ีคําขอ เราสามารถกดปุมเพ่ือคนหา เรียกดูและแกไขขอมูลเลขท่ีคําขอเดิมได (การใชงานปุม 

 อยูในหนา 5 ขอ 1.3 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล  การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ และการคนหาขอมูล 
เม่ือเลือกรายการไดแลว จะปรากฏขอมูลข้ึนมาให หากตองการแกไขรายการใด ๆ สามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลใหมไดตามตองการ โดยมีหลักการกรอกขอมูลเหมือนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 119 
 

 

หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ 

บันทึก หนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพ มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

เลือกขอมูลหนวยงานผูใชผูประกอบวิชาชีพจากฐานขอมูล  โดยกดปุม  อยูดานหลัง หนวยงาน/
สถานศึกษา เม่ือเลือกขอมูลท่ีตองการไดแลว ระบบจะแสดงขอมูลข้ึนมาใหอัตโนมัติ 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 ขอมูลของผูท่ีหนวยงานผูใชขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทํารายการโดย กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

หรือเลือกจากฐานขอมูลโดยกดปุม  เลือกคํานําหนา กรอกชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล และเลขหนังสือ
เดินทาง(เฉพาะชาวตางประเทศ) เลือกประเทศ สัญชาติ และคํานําหนาภาษาอังกฤษ กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อ
กลาง นามสกุล ระบุวันเดือนปเกิด กรอกตําแหนงปจจุบัน 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 120 
 

 

ท่ีอยูปจจุบัน 

บันทึกท่ีอยูปจจุบัน มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึก/แกไขขอมูลท่ีอยูปจจุบัน 

 กรอกขอมูลโดย เลือกท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ วาเปนขอมูลตามท่ีอยูปจจุบันหรือท่ีอยูท่ีทํางาน กรอก
รายละเอียด อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน เลือกจังหวัด ระบบจะแสดงเฉพาะอําเภอท่ีมีอยูในจังหวัดนั้น 
ๆ มาใหอัตโนมัติ กรอกตําบล รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท มือถือและอีเมลล 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรองทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาท่ีขอรับรอง 

ทํารายการโดยเลือกวุฒิการศึกษา กรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือกดปุม  
เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล ระบุวันเดือนปท่ีเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา กรอกเนื่องจาก และเลือก

ประเทศ เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูล

ใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาหลัก 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  คูมือผูใชงาน 
ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School) 

 

  หนา 121 
 

 

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงการกรอกประวัติการศึกษา 

 ตองการกรอกการศึกษาระดับใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมดานหนาระดับนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (1/2) 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 122 
 

 

ภาพแสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษาระดับปริญญาตาง ๆ (2/2) 
ทํารายการโดยกรอกชื่อปริญญา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล โดยกด

ปุม  ระบุวันเดือนปเขาศึกษา วันเดือนปสําเร็จการศึกษา 
ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 
ตองการกรอกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานใด ใหทําเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมท่ี

หนาประสบการณดานนั้น  

 
ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (1/2) 
 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  หนา 123 
 

 

ภาพแสดงการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ (2/2) 

 ประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ทํางานโดยกดปุม  ท่ีหัวขอ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดานตาง ๆ 
 

ทํารายการโดย กรอกตําแหนง ชื่อสถานศึกษา หรือกดปุม  เพ่ือเลือกขอมูลจากฐานขอมูล เลือก

สังกัด ระบุวันเดือนปท่ีบรรจุแตงตั้ง วันเดือนปท่ีพนจากตําแหนง เสร็จเรียบรอยกดปุม   เพ่ือบันทึก

ขอมูลท้ังหมด กดปุม  เพ่ือกรอกขอมูลใหมท้ังหมดอีกครั้ง หรือกดปุม  เพ่ือกลับไป
ยังหนาหลัก 
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ผูรับรองขอมูล 

ผูรับรองขอมูล มีหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาจอผูรับรองขอมูล 
หนาผูรับรองขอมูล ทํารายการโดย กรอกขอมูลผูท่ีหนวยงานขอรับรองคุณวุฒิ และ หนวยงานท่ีขอรับ

รองคุณวุฒิ 
การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 

การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดูหนา 7 ขอ 1.5 การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 

2.6.5 SCH010601250 : ตรวจสอบขอมูลขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
เมนู ตรวจสอบรับรองคุณวุฒิการศึกษา มีหนาจอ ดังรูป 

 

 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 
ตรวจสอบรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยกรอก เลขท่ีคําขอ และ/หรือ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ 

ระหวางวันท่ี และ/หรือ ถึงวันท่ี เลือกประเภทวิชาชีพและการแสดงขอมูล แลวกดปุม  จะ
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ปรากฏขอมูลท่ีตองการมาใหในสวนท่ี 2 ดังรูปดานบน สามารถเรียกดูสรุป คําขอ และตรวจ ไดจากปุมดานหลัง
รายการท่ีตองการ (การใชงานปุมตาง ๆ ดูวิธีใชงานใน “1 สิ่งท่ีควรทราบเบื้องตนกอนการใชงานระบบ”) 

 

 

ภาพแสดงเรียกดูปุมคําขอ (1/2) 
 

 

ภาพแสดงเรียกดูปุมคําขอ (2/2) 
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2.7 เมนูตั้งคา 

2.7.1 SCH010501000 : ขอมูลโรงเรียน 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงหนาขอมูลโรงเรียน 
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วิธีใชงาน 

1. กรอกท่ีตั้งโรงเรียน 

2. กรอกขอมูลผูอํานวยการโรงเรียน 

3. กรอกขอมูลผูประสาน เม่ือกดปุม  จะกฎหนาจอใหกรอกขอมูล ดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมขอมูลผูประสานงาน 

4. กดปุม แลว จะปรากฎขอมูลท่ีไดเพ่ิมไวดังนี้ 

 

5. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง 
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