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ขอขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครชูาวตา่งประเทศ 

ผ่านระบบ KSP self – Service 
 

1. การตรวจสอบเลขประจ  าตวั 13 หลัก  
    1.1  ตรวจสอบผ่านระบบ KSP School (ระบบของสถานศึกษา) 

โดยใช้เลขท่ีพาสปอร์ตในการตรวจสอบในเมนู “ทะเบียน” 
เลือก “สร้ำงเลขประจ ำตัวส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ”  
คลิก “บันทึกข้อมูลสร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” 

 
1.2  ใส่เลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) 

 
 
 
 

ใส่เลขหนังสือเดินทำง  

(Passport Number) 
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** ถ้ามีเลขแลว้ “ระบบขึ้นว่าไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูไดเ้นือ่งจากมเีลขประจ  าตวัแลว้” 
    ใหใ้ชเ้ลขประจ  าตวัทีป่รากฏ ยื่นสมคัรบรกิารไดเ้ลย **

หากไม่พบ  ให้ด าเนินการขอสร้างเลขประจ าตัว 13 หลัก  

               ผ่านระบบ KSP School ระยะเวลาด าเนินการ 1-3 วันท าการ 

 
หากพบปญัหาในการสมคัรใชง้านไมส่ามารถด าเนนิการได ้ 
ให้ติดต่อ E-mail : teeranuch@ksp.or.th , rapeephan@ksp.or.th , chakchai@ksp.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:teeranuch@ksp.or.th
mailto:rapeephan@ksp.or.th
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2. การสมคัรใชบ้ริการ  
    สมัครใช้บริการ KSP self – Service ท่ี www.ksp.or.th  

 
1. คลิกเลือกเข้าระบบ KSP Self – service แล้วคลิกเลือก “Registration” 

 

2. อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิก แล้วเลือก “ยอมรับเงื่อนไข” กด “ตกลง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไข” 

แล้วกด “ตกลง” 

คลิกเลือก  

ระบบ KSP self - Service 

คลิกเลือก “Registration 

(Foreign Teacher)” 
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3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ในหน้า “Membership Registration” 
3.1 ใส่เลขประจ าตัว 13 หลัก ในช่อง “Identification Number” 

 

   3.2 เมื่อใส่เลขประจ าตัว 13 หลักแล้ว กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน 
                3.3 ต้ังพาสเวิร์ด และยืนยันพาสเวิร์ด 

    3.4 ใส่ e-mail ท่ีติดต่อได้ 
 
 
 

                   
3.5 จัดเตรียมรูปถ่ายครูชาวต่างประเทศกับพาสปอร์ต ดังน้ี  

 
วิธีการแนบรูป เลือก “Choose File” เลือกไฟล์รูปครูชาวต่างประเทศ 

 
รอผลการสมัคร 1 – 3 วันท าการ จะมี e-mail ผลการสมัคร 
“ผ่าน” สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
“ไม่ผ่าน” ด าเนินการสมัครใหม่ 

เลือก “Choose File” เลือกไฟล์รูป  

 ครูชาวต่างประเทศที่ถ่ายคู่พาสปอร์ต แล้ว กด “Save” 

ใส่เลขประจ ำตัว 13 หลัก ในช่อง 
“Identification Number” 

ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผลกำรสมัคร 

ภำยใน 1 – 3 วันท ำกำร 
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3. การยื่นค  าขอ “ขึ้นทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ” 
3.1 เลือกเมนู ใบอนุญาต เลือกคลิก 

“บันทึกข้อมูลค าขอข้ึนทะเบียน/Professional License เลือก “Registration of 
License – Foreign Teacher” เลือก “Complete Online Application Form” 

 
 

 
** ตรวจสอบวันออกพาสปอร์ต วันหมดอายุ ประเภทวีซ่า ท่ีสามารถขออนุญาตได้คือ 
- Non B เลือก B (Business) 
- Non O เลือก O (Others) จะขอได้กรณี มีสายสัมพันธ์กับคนไทย  
     เช่น สามี ภรรยาไทย มีทะเบียนสมรส หรืออุปการะบุตรไทย 
 
 
 
 
 

เลือก “Choose File” 

เลือกไฟล์รูป 

ครูชาวต่างประเทศ  
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3.2 ตรวจสอบช่ือภาษาไทย และตรวจสอบท่ีอยู่ ให้ถูกต้อง 

 
3.3 ตรวจสอบท่ีอยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง  

     หากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มแว่นขยายสีฟ้า เลือกช่ือโรงเรียนท่ีถูกต้อง 
 

 
 

            3.4 กรอกรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา 
         กรณี คุณวุฒิด้านการศึกษา  

- ปริญญาตรี เลือก Bachelor’s Degree หรือ 
- ปริญญาโท เลือก Master’s Degree หรือ 
- ปริญญาเอก เลือก Doctorate Degree 

แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 

 
 
 
 
 

 
 

ใช้เม้าส์คลิก ในกล่อง หน้าวุฒิ  

จะปรำกฎรำยละเอียดให้กรอก 

พิมพ์ชื่อวุฒิตำมปริญญำบัตร  

ใช้อักษรภำษำอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 

ระบุวิชำเอก 

มหำวิทยำลัย 

ประเทศ วันเข้ำเรียนและวันส ำเร็จกำรศึกษำ 

หน่วยงำนรับรอง ถ้ำไม่ทรำบ *ไม่ต้องใส่* 
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กรณี คุณวุฒิอ่ืน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

กรณี คุณวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีใบประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เลือกวุฒิ  

ปริญญาตรี 

และวุฒิอ่ืนๆ 

เลือกวุฒิ ปริญญาตรี 

และเลือก YES  

มีใบประกอบวิชาชีพ 
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3.5 กรอกรายละเอียดประสบการณ์ในการสอน 
 

 
 
** ประสบการณ์ในโรงเรียนต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ** 
** แบบประเมินจะต้องประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2 คน พร้อมแนบ
ใบประกอบวิชาชีพของผู้ประเมินด้วย ** 

 
3.6 ตอบค าถาม 3 ข้อ  

           กรณีตอบว่า Yes ให้แนบเอกสารในช่องแนบเอกสารด้านล่างด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดปุ่มสีฟ้าเลือก

สถานศึกษา 

ระบุวันเริ่ม ระบุวันท่ีปัจจุบัน 
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3.7 แนบหลักฐานเอกสาร 
 

 
 

 
 
แนบเอกสารหลักฐานข้อ 1 – 8 โดยแยกประเภทเอกสารตามหัวข้อ 
โดยรวมเอกสารเป็นไฟล์ .pdf เพียง 1 ไฟล์ ในแต่ละหัวข้อ 
กรณีรูปถ่ายเป็นไฟล์ .jpg 

การแนบหนงัสอืรบัรองการจบ 
** เอกสารหมายเลข 6 ** หนังสือรับรองการจบในซองปิดผนึก ด าเนินการ ดังน้ี 

1. ถ่ายรูปซอง แล้วเปิดซองเอกสารด้านใน  
2. ประทับตราวันท่ี ท่ีเปิดเอกสาร  
3. เขียนเลขท่ีพาสปอร์ตของครูต่างชาติ มุมด้านบนขวามือ ของหนังสือ  
4. สแกนเอกสารแนบในค าขอ ให้เรียบร้อย  

การแนบเอกสาร

กดปุ่มสีส้มเพื่อ

แนบเอกสารตาม

รายการ 
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**ส ่งหนังสอืฉบบัจรงิทีเ่ปดิแลว้**ใหจ้ดัสง่ถงึครุสุภา  
ถึง นางสาวธีรนุช สายปัญญา  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เลขท่ี 128/1 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
วงเล็บมุมซอง “หนังสอืรบัรองการจบฉบบัจรงิ” 
 
 

3.8 การส่งค าขอ เลือก “In Person” หรือ “Postal Service”  
   แล้วคลิก “บันทึกและส่งตรวจสอบ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก   In Person หรือ  Postal Service 

คลิก “บันทึกและส่งตรวจสอบ” 
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4. การตรวจสอบสถานะค  าขอ 
     วิธ ีการตรวจสอบ ใหเ้ลอืก  เมน ู“ใบอนุญาต Professional License  
     เลอืก Regristration of License – Foreign Teacher  
     เลอืก Check Application Status 

กรณี 1 เอกสารไมผ่า่น  ขอเอกสารเพ ิม่เตมิ จะขึ้นดงันี ้

 

 

กดป ุม่สแีดง เพื่อดรูายละเอียดเอกสารทีแ่จง้ใหเ้พิม่เติม 
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14                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

การแกไ้ขเอกสาร  
กดที่ป ุม่สฟีา้  ----  เพ ือ่กลบัไปหนา้แกไ้ขเอกสาร  

 
เมือ่กดปุม่สฟีา้จะกลบัไปหนา้ค  าขอ เพ ือ่ใหแ้กไ้ขเอกสารตามรายการทีแ่จง้ในเอกสารแนบ   
เมือ่เล ือ่นลงมาตรงทีใ่หแ้นบเอกสารจะมคี  าอธบิายรายละเอยีดทีเ่จา้หน้าทีแ่จง้ขอเพ ิม่เตมิ 
 

กรณี 2  กรณีผ่าน  ให ้กดปุม่สเีขียว เพ ือ่ “พ ิมพใ์บแจง้ไปช าระเงิน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
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15                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

5. การพมิพใ์บแจง้ไปช าระเงนิ 
วิธ ีการพมิพใ์บแจง้ช าระเงิน ใหเ้ลอืก  เมน ู“ใบอนุญาต Professional License  
เลอืก Registration of License – Foreign Teacher  
เลอืก Check Application Status 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
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16                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 
ใบแจ้งกำรช ำระเงินจะต้องมี QR code ด้ำนล่ำง 
สำมำรถน ำใบแจ้งช ำระเงินได้ท่ี เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์, ธนาคารกรุงไทย 

 

****หลังจำกช ำระเงินแล้วรอผลกำรอนุมัติประมำณ 15 – 30 วัน ***** 
สำมำรถตรวจสอบสถำนะได ้ 
“เม่ือได้รับอนุมัติแล้วสามารถพิมพ์ใบอนุญาตอเิลก็ทรอนกิสไ์ด้” 

 

6. การตรวจสอบสถานะ การอนุมัติ 
วิธ ีการพมิพใ์บแจง้ช าระเงิน ใหเ้ลอืก  เมน ู“ใบอนุญาต Professional License  
เลอืก Registration of License – Foreign Teacher  
เลอืก Check Application Status   
“สถานะจะขึ้นว่า เตรยีมข้อมลูพมิพใ์บอนญุาต”  
แสดงว่าใบอนุญาตไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเรยีบรอ้ย 
สามารถด าเนนิการพมิพใ์บอนญุาตอเิลก็ทรอนกิสไ์ดเ้ลย  
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(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 
 
7. การพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 

    7.1 เลือกเมนู “พิมพ์ใบอนุญำตแบบอิเล็กทรอนิกส์และส ำเนำใบอนุญำต/Electronic 
License (e-License and Copy of License)”  แล้วเลือก  
“ใบอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่ 16 ต.ค. 2563 /e-License (Since 16 October, 2020)” 
 

 
 
          7.2 กดปุ่ม         เพื่อแสดงข้อมูลใบอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์ 
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18                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 

 7.3 กดปุ่ม “เครื่องพิมพ์” ด้ำนบนขวำมือ เพื่อ “พิมพ์ใบอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์”

 
 

ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองการจบตามเอกสารหมายเลข 6 
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19                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 
 

ด้านหนา้ ด้านหลงั 
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20                                            ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กลุ่มใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 2   
(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 

ตัวอย่างหนงัสอืรบัรอง เลขทีพ่าสปอรต์...... 

วันที่เปดิซอง......... 
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(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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(ปรับปรุง วันท่ี 30 กันยำยน 2564) 
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คณะผู้จัดท า 

ค ู่มอืการขอขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครชูาวตา่งประเทศ 
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2. นางรัตนา ศรีแปง     ผู้เช่ียวชาญ 
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