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คํานํา 

 การพัฒนาบุคลากร นับวาเปนงานท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการสรางคนใหมีความรู 

ความสามารถใหบรรลุเปาหมาย  การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเลมนี้ จะชวยใหการพัฒนาให

พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

คูมือการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการขอ
ใบประกอบวิชาชีพของครูชาวตางประเทศ ๕ ป โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย 

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานงานนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นท่ี
สนใจ ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูใช รวมถึงทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร 
       ผูจัดทํา 

   ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 



สารบัญ 

หนา 

ขั้นตอนที่ ๑ คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                           ๑ 

      ชาวตางประเทศ 

      ๑.๑ คําแนะนําในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                       ๒ 

            ครชูาวตางประเทศ 

      ๑.๒ ผูย่ืนคําขอตรวจสอบรายการเอกสาร/ หลักฐานประกอบแบบคําขอ                 ๓ 

ขั้นตอนที่ ๒ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ                    ๑๘ 
                ผานระบบ KSP Self – service 
ขั้นตอนที่ ๓ การทําคําสั่งและบันทึกขอความ                                                               ๒๔ 

                ๓.๑ ขั้นตอนการทําคําสั่งแตงตั้งและบันทึกขอความ                                       ๒๖ 

                ๓.๒ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                           ๒๗ 

                      ครชูาวตางประเทศผานระบบ KSP Self – service 

 



ข้ันตอนท่ี ๑ 
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ 

 
1. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ  
2. มีวุฒิการศึกษา ขอใดขอหนึ่งดังนี้  
(ก) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทา  
(ข) มีวุฒิปริญญาอ่ืนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศ  
(ค) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครทูี ใชเวลาศึกษาไมนอยกวาหนึ่งป  
(ง) มีวุฒิปริญญาอื่นและผานการรับรองความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรสุภา  
3. ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  
4. มีใบอนุญาตใหทางานในประเทศไทย (Work Permit)  
5. มีหลักฐานการใหพํานักอยูในประเทศไทย  
6. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
    - เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
    - เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
    - เคยตองโทษจาคุกในคดีที คุรุสภาเห็นวาอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ  
 
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศเปนไปตาม  
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 
  

Standard Teaching License Requirements 
 for Foreign Teachers 

1. Not younger than 20 years of age  
2. Have academic qualifications in one of the following:  
    (a) Have a degree in education or its equivalent  
    (b) Have a degree in another field and a teaching license from another country  
    (c) Have a degree in another field and a graduate diploma in teaching profession with 1 
year of  
course study  
    (d) Have a degree in another field and have passed other professional certification in 
accordance  
with the professional standards of the Teachers’ Council of Thailand  
3. Have continuing experience in teaching of not less than 1 year  
4. Have a Thai work permit  
5. Have evidence showing that an applicant has been permitted to stay in Thailand  
6. Not possess any of the prohibited characteristics pursuant to section 44 of the Teachers 
and  
Educational Personnel Council Act B.E. 2003  
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    - Having improper behavior or immorality  
    - Being an incompetent or quasi-incompetent person  
    - Having been sentenced to imprisonment in any case, in the opinion of the Teachers 
Council of Thailand, which may bring dishonor upon the profession.  
 
Note: Professional qualification for the teaching license, please see  
         Regulation of the Teachers’ Council of Thailand Regarding Professional Licensure  
         B.E. 2559 (2016) 
 
 
1.1 คําแนะนําในการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ 
Guidelines Related to Teaching License Application for Foreigner 

1. กรอกแบบคาขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ (Teaching 
License Application Form) หรือ Form KS. 01  

- ผูยื่นคาขอ (ชาวตางประเทศ) กรอกขอความ ขอ 1.1 – 1.7 ใหถูกตอง ครบถวน โดยละเอียดตาม
ความเปนจริง ดวยลายมือท่ีชัดเจน อานงาย หรอืพิมพ พรอมติดรูปถายในแบบคาขอ KS. 01 จานวน 1 ใบ  

- ผูยื่นคาขอรับรองตนเอง ขอ 3.2 ตองตอบคาถามใหครบทั้ง 3 ขอ ไมปลอยเวนวาง  
ลงลายมือชื่อและวันท่ีปจจุบัน  

1. Completed and signed Teaching License Application Form or Form KS. 01  
- The first part is personal details of applicants (foreigners) comprising Items 1.1 – 1.7 

in which must be completed in writing or typing and glue one photograph to the application 
form in the designated space.  

- Item 3.2 of page 3, applicants certify themselves with answer 3 questions and sign 
applicants’ name on above line as well as put in today’s date.  
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1.2 ผูย่ืนคําขอตรวจสอบรายการเอกสาร/ หลักฐานประกอบแบบคําขอพรอมจัดเรียงลําดับ ดังนี้  
Applicants check each documentation item and arrange in the following order. 
 

 
 

1. แบบคาํขอ (Form KS.01)  

Teaching License Application Form (Form KS. 01)  

2. สาํเนาวฒิุการศึกษา/ปริญญาบตัร และใบรายงานผลการศึกษา  

Copy of educational certificate along with official transcript  

3. สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูจากต่างประเทศ (ถา้มี)  

Copy of teaching license/ certificate from abroad (If any)  

4. ตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา หรือตน้ฉบบัใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา 

ในต่างประเทศ หรือตน้ฉบบัหนงัสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู (แลว้แต่กรณี)  

Original official degree confirmation letter for graduates of institution or an original  

official transcript or original of statement of professional standing (as the case may be) 

5. เอกสารคาแปลวฒิุการศึกษา/ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ หรือเอกสารอืน ๆ กรณีเอกสารไม่ใช่  

ภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ซึงตอ้งมีลายเซ็นของผูแ้ปลทีมีใบรับรองหรือไดรั้บอนุญาตใหแ้ปล (Certified  

translator) และมีขอ้ความรับรองวา่เป็นคาแปลทีถูกตอ้งตรงตามตน้ฉบบัจากสถาบนัการแปล เช่น  

หน่วยงานภาครัฐ ล่ามในศาล หรือสถาบนัภาษาของมหาวิทยาลยั  

Copy of translation of non-English or Thai documents  

- Any document not in English or Thai, it must be accompanied by an official Thai  

translation, prepared and certified as correct by an official translator. The Council  

considers an official translator to be a certified translator, a certified court interpreter,  

an authorized government official, or an official translation from a professional  

translation service or an appropriate language department at any university).  

6. สาํเนาหลกัฐานผา่นการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา (ถา้มี)  

Copy of documentary evidence of passing professional certification in accordance with  

the professional standards of the Teachers’ Council of Thailand (If any) 
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7.  ตน้ฉบบัแบบประเมินปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเพือการประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ  

- คณะผูป้ระเมินจะตอ้งมีจานวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และครูในสถานศึกษา หรืออาจมีบุคคลอืนทีเกียวขอ้ง (เช่น ศึกษานิเทศกแ์ละผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการ  

ความรู้) ร่วมดว้ยกไ็ด ้ 

- ผูป้ระเมินตอ้งกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และลงรายละเอียดชือ – นามสกุล – ตาํแหน่ง และ

ลายมือ ชือผูป้ระเมินใหค้รบถว้นทุกคน พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะผูป้ระเมิน

ทีรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

Original of Professional Experience Evaluation Form  

- The evaluator group must be between 3 and 5 people. These people must include an educational 

institution administrator, a teacher in the institution, or other related persons (e.g. educational 

supervisor or specialist in learning management). These persons will evaluate together as a group.  

- This form must be completed and signed by all evaluators; including attached with  

photocopies of their current professional licenses that are certified as true copies of the original. 

8.  สาํเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรกทีมีรูปถ่ายและหนา้วีซ่า NON-B ทียงัไม่หมดอาย ุ 

- กรณีวีซ่าเป็นประเภท NON-O ใหแ้นบสาเนาหลกัฐานการเป็นบิดา/ มารดา/บุตร/ สูติบตัร/ ใบทะเบียน

สมรส ซึงเป็นหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบับุคคลสัญชาติไทย)  

Copy of the applicant’s passport, particularly the photo page and the latest update current school 

NON-B Visa  

- In case of holding visa type “NON-O”, please attach a copy of individual official documents  

having relationship with Thai people such as birth certificate, marriage certificate or other  

related documents.). 

9.  สาํเนาใบอนุญาตทางานทุกหนา้ทีใชง้าน  

- ใบอนุญาตทางานตอ้งระบุสถานทีทางาน (สถานศึกษา) ตรงกบัสถานศึกษาทีระบุในแบบประเมิน โดย

มี ระยะเวลาการไดรั้บอนุญาตใหท้างานในใบอนุญาตทางานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัตงัแต่วนัที

อนุญาต จนถึงวนัทียืนคาขอ  

Copy of all used paged of Thai Work Permit  

- The work place stated on applicant’s Work Permit must be the same educational institution stated on 

Professional Experience Evaluation Form. Period of working experience shall be counted as one 

consecutive year from the date the work permit issued until the date of application 
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2. เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอที่ถายสาเนา ตองลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง”  
ทุกฉบับ/หนา โดยชาวตางประเทศในฐานะเจาของเอกสาร หรือลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม  
ในเอกสาร  

All copies of original documents being submitted must be certified as true copies of 
the original by the applicant or the authorized person.  

3. ผูยื่นคาขอตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศกึษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานที่
เชื่อถือได เชน ก.พ. หรือเปนสถาบันท่ีไดรบัการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับรองวิทย
ฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

Applicants must checking their educational institution whether recognized by either 
the Office of the Civil Service Commission, Thailand or by accrediting  

10.  หลกัฐานการเปลียนชือ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบสาํคญัการหย่า ถา้มีการเปลียนชือ/นามสกุล 

หรือ หลกัฐานในปริญญาบตัรระบุชือ-นามสกุลไม่ตรงกบัชือ-นามสกุลในหนงัสือเดินทาง  

Copy of Certificate of Name/Surname Change, Certificate of Marriage/Divorce, or related  

document, in case of name, or surname discrepancy between that appears on the  

degree certificate and that appears on the passport  

11.  รูปถ่ายภาพสี หนา้ตรงครึงตวั แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ยมิ ถ่ายครังเดียวกนัไม่เกิน 6 

เดือน นบัถึงวนัทียืนคาขอ พืนของรูปเป็นสีนา้เงินหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาด 1x1.25 นิว จานวน 2 

รูป  

- ไม่รับรูปถ่ายโพลาลอยดแ์ละรูปทีสแกนจากคอมพิวเตอร์  

- ติดรูปในแบบคาขอ 1 รูป และใส่ซองซิปพลาสติกแนบมากบัแบบคาขอ 1 รูป  

Two 1 X 1.25 inch half-length, full face photographs in which the applicant is facing  

the camera directly; wearing formal clothing without hat and sunglasses; taken against  

plain, blue or white background and taken within the last six months (Do not wear a t-shirt  

or tank top, no smile)  

- Scanned Polaroid and photographs printed on an inkjet printer are unacceptable.  

- One photograph will be glue to the application form in the designated space  

and place another one in a small zippered plastic bag and staple it to the form.  

12.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 500 บาท  

Payment receipt for registration fee: 500 Baht 
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organizations that play a role in higher education accreditation which are recognized by the 
appropriate governmental authorities in their countries.  

4. ผูยื่นคาขอตองสงตนฉบับรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ผนึกใสซองจดหมายของ
สถาบันท่ีมีตราประทับ หากเอกสารเปดออกจากซองกอนถึงคุรสุภาจะถือเปนโมฆะ หรือตนฉบับหนังสือรับรอง
การจบจากสถาบันการศึกษา โดยหนังสือตองยืนยันการจบหลักสูตรจากสถาบันจริง รวมท้ังระบุสาขาวิชา วันท่ี
เขาศึกษาและวันที่สําเร็จการศึกษา พิมพลงบนกระดาษท่ีมีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกใสซองจดหมายของ
สถาบันท่ีมีตราประทับ หากเอกสารเปดออกจากซองกอนถึงคุรุสภาจะถือเปนโมฆะ (เฉพาะผูมีคุณวุฒิ
ปริญญาทางการศึกษา)  

- Applicants must provide an original official transcript sent to the Teachers’  
Council of Thailand in a sealed envelope with the institution’s stamp. Void if envelope 
opened prior to receipt. Or  

- An original official degree confirmation letter for graduates of institution.  
The letter from the institution shall be on the official headed paper of the institution and 
clearly confirm that you have successfully completed your course, including the 
classification you receive, the dates of attendance and graduation. This letter must bear an 
original institution seal or stamp and signature of the Registrar sent in a sealed envelope 
with the institution’s stamp. Void if envelope opened prior to receipt. (In case of the 
applicant hold a degree in education) 

5. ตนฉบับหนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ (Professional Standing) จากสถาบันหรือองคกร
วิชาชีพที่มีอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ขอความพิมพลงบนกระดาษท่ีมี
หัวจดหมายของสถาบัน ผนึกใสซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากเอกสารเปดออกจากซองกอนถึง
คุรุสภาจะถือเปนโมฆะ (เฉพาะผูมีคุณวุฒิอื่นท่ีไมใชวุฒิปริญญาทางการศึกษา แตมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจากตางประเทศ)  

A statement of professional standing sent directly from the institution or licensing 
authority in the jurisdiction where the applicant is authorized to teach. (In case of the 
applicant do not hold a degree in education but have a teaching license from another 
country).  

6. โปรดตรวจสอบเอกสารวาถูกตองครบถวนตามที่กําหนด เพ่ือทานจะไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามระยะเวลาที่กําหนด  

Please ensure that all documents are completed according to the  
requirements for timely processing. 

7. การตรวจสอบสถานะการขอรบัใบอนุญาตฯ  
Checking professional License status 
 



7 
 

 
How to Check the Teaching License Application Status  
1. Go to www.ksp.or.th  
2. Click on “Check Foreign License”  
4. You will now be shown the page below  
3. Select and enter your base information to search the result as an example below 

 
 

Type of License Teacher 
  

Passport Number 0127620217010 

Finding 

Information 

 
Teaching License 

Teaching permit without the license 

License Renewal 

 
คนหา (Search) เริ่มใหม (Reset) 

 

4. Click “Search Button” 
 

1. ผูย้นืคาขอสามารถตรวจสอบไดท้างเวบ็ไซตข์องคุรุสภา www.ksp.or.th เลือกเมนู “Check Foreign 

License” เพือเขา้สู่หนา้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  

2. คลิกเลือกประเภทวชิาชีพทางการศึกษา (Type of License) โดยเลือกวิชาชีพครู “Teacher”  

3. กรอกเลขประจาตวั 13 หลกั ซึงปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงนิของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตรง

ข้อความเลข ประจาตัวประชาชน โดยใหพิ้มพต์วัเลข 13 หลกั ในช่อง Passport Number  

***กรณีชาระผ่านไปรษณีย ์จะไม่สามารถตรวจสอบสถานะได*้**  

4. คลิกเลือกประเภทขอ้มลูทีตอ้งการคน้หา (Finding Information)  

5. คลิกคน้หา จะปรากฏผลการตรวจสอบสถานะของผูไ้ดใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

6. กรณีสถานะคาขอแสดงผล “ไม่อนุญาต” และขอใหส่้งเอกสารเพิมเติม ใหผู้ย้นืคาขอจดัส่งเอกสาร

เพิมเติมใหค้รบถว้น ตามทีแจง้ไว ้พร้อมทงัพิมพห์นา้ผลการตรวจสอบสถานะแนบมาดว้ย แลว้จดัส่งไป

ทีสานกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
เพื่อประกอบการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ 

๑. ชื่อผูรับการประเมิน................................................................สัญชาติ...........................................................  
     คุณวุฒิ............................................................................จาก....................................................................... 
๒. ชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน.....................................................................................................................  
      ท่ีตั้งเลขที่...................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................   
      ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................... 
      รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท........................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................ 
๓. ครูผูควบคุมการปฏิบัติการสอน....................................................................................................................  
     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่................................................................................................................. 
๔. ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
     ตั้งแตวันท่ี...........................................ถึงวันที่...........................................รวม...................ป................เดือน  
     มีชั่วโมงสอน จํานวน....................ชั่วโมง/สัปดาห รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ จํานวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห  
๕. หนาที่ความรับผิดชอบในสถานศึกษา ๕.๑ ปฏิบัติการสอนสาระวิชา   
      ๑).................................................................................ระดับชั้น.............................................................  
      ๒)..................................................................................ระดับชั้น...........................................................  
      ๓)..................................................................................ระดับชั้น...........................................................  
๕.๒ หนาที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 
      ๑)...........................................................................................................................................................  
      ๒)............................................................................................................................................................  
      ๓)............................................................................................................................................................  
๖. ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ 
(๑ คะแนน) 

ไมปฏิบัติ 
(๐ คะแนน) 

๑ การจัดการเรียนรูในสาระวิชาที่รับผิดชอบ    
 ๑.๑ จัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียนและตลอดภาคเรียน    

 
๑.๒ ออกแบบการเรยีนรูไดเหมาะสมกับสาระและบริบทการ
เรยีนการสอน  

  

 ๑.๓ จัดการเรียนรูไดตรงตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรยีนรู   

 
๑.๔ เลือกใชเทคนิคหรือพัฒนายุทธวิธีในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียน 

  

 ๑.๕ ใชจิตวิทยาเสรมิสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน   

 
๑.๖ สรางสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน 
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ท่ี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ 
(๑ คะแนน) 

ไมปฏิบัติ 
(๐ คะแนน) 

๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   
 ๒.๑ วัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางเท่ียงตรงและเชื่อถือได   
 ๒.๒ วัดและประเมินผลการเรียนรูไดสอดคลองกับสาระและ

บริบทการเรียนรู 
  

 ๒.๓ นําผลการวัดและการประเมินไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอน 

  

๓ การพัฒนาการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัย   
 ๓.๑ นําผลการวิจัยหรือวิทยาการสมัยใหมประยุกตใชในการ

พัฒนาการเรียนรู 
  

 ๓.๒ ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 

  

๔ การประพฤติตนเหมาะสมกับความเปนครู   
 ๔.๑ ใหความเมตตา และปรารถนาดีตอผูเรยีน   
 ๔.๒ มีความมานะอดทน รบัผิดชอบ และซื่อสัตยตอวิชาชีพ   
 ๔.๓ มีทัศนคติที่ดตีอการประกอบวิชาชีพครู   
 ๔.๔ ปฏิบัติตนตามระเบียบ/ขอบังคับของสถานศึกษา   
 ๔.๕ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมไทย 
  

๕ การพัฒนาคุณลักษณะของความเปนครู   
 ๕.๑ แสวงหาความรูและพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอ   
 ๕.๒ เขารวมโครงการหรือทาํกิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการ   
 ๕.๓ จัดทําโครงการวิชาการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
 ๕.๔ รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   

 คะแนนท่ีได _______คะแนน 
 คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  

 

สรปุความเห็นของคณะผูประเมิน   ผาน   ไมผาน 

 ความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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คณะผูประเมิน จํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

 
คําชี้แจงเพิ่มเติม 
๑. คณะผูประเมินจะตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูในสถานศึกษา หรืออาจมีบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ (เชน ศึกษานิเทศกและผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรู) รวมดวยก็ได 

๒. ตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะผูประเมิน เฉพาะผูท่ีประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

๓. ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหนับเวลาการปฏิบัติการสอนตอเนื่องใน สถานศกึษา
เพียงแหงเดียว เทียบไดหนึ่งป (๓๖๕ วัน) โดยมีชั่วโมงสอนในสาระวิชาที่รับผิดชอบไมนอยกวาสัปดาหละ ๘ 
ชั่วโมง เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห รวมเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา และมีเวลาเตรียม
สอน ตรวจงาน และการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวาภาคการศึกษาละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

๔. ผูผานการประเมิน ตองผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
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Professional Experience Evaluation Form 
To Qualify for the Teaching License for Foreign Teachers 

 
 

1. Name of evaluee..................................................................Nationality..........................................  
Qualification 

obtained.........................................................Institution............................................  
2. Workplace (Name of educationalinstitution)..................................................................................  

Address No…………..Moo………Soi……………………Thanon (Road)………......………….  
Tambon/Khwaeng (Sub-district)………..……………Amphoe/Khet (District)…………...……..  
Changwat (Province)………………………………………………Postal Code………...……….  

3. Name ofsupervisor..........................................................................................................................  
Teaching License number................................................................................................................  

4. Time Period of teaching in the educational institution  
From…......................................to........................................total..............year(s)............month(s)  
Teaching time....................hours/week. Other responsibilities held 

……………….hours/week  
5. Responsibilities at the institution  

5.1 Teaching subjects  
1) …………………………………………………...Level/Grade...........................................  
2) …………………………………………………...Level/Grade...........................................  
3) …………………………………………………...Level/Grade...........................................  

5.2 Other responsibilities at the institution  
1) ………………………………………………………...…………………………………..  
2) ………………………………………………………...…………………………………..  
3) ………………………………………………………...…………………………………..  

6. Results of teaching experience in the educational institution 
 
 

 

No. 

 

Activities 

Evaluation Results 

Yes  

(1 Mark) 

No 

(0 Mark) 

1 Organizes effective teaching of subjects with their 

own responsibilities 

  

 1.1 Makes the lesson plans for each semester and the whole 
semester 

  

 1.2 Designs for learning experiences is appropriate for content and 

context of teaching and learning 
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No. 

 

Activities 

Evaluation Results 

Yes  

(1 Mark) 

No 

(0 Mark) 

 1.3 Connects learning process precisely to the curriculum and lesson 
plan 

  

 1.4 Chooses wisely the special techniques or strategies of learning 
management 

  

 1.5 Uses psychological knowledge to motivate learners   

2 Measurement and evaluation of learning outcomes    

 2.1 Measures and evaluates learning outcomes with validity and 
reliability  

  

 2.2 Measures and evaluates learning outcomes relevant to content 
and learning context  

  

 2.3 Applies the results of the measurement and evaluation to 
enhance the learning process  

  

3 Development of learning process through research   

 3.1 Applies the results from the research and innovation to enhance 
the learning process 

  

 3.2 Uses the classroom research to develop learners   

4 Being suitable as a professional teacher   

 4.1 merciful towards learners   

 4.2 Is patient, responsible, and honest to the profession   

 4.3 Has a favorable attitude towards the teaching profession   

 4.4 Follows the rules and regulations of the educational institution   

 4.5 Is a good role model to learners, and suitable for Thai culture   

5 Development of teacher characteristics   

 5.1 Regularly seeks to learn more about the teaching profession   

 5.2 Participates in projects or activities organized by the educational 
institution 

  

 5.3 Organizes academic projects or activities to develop learners   

 5.4 Cooperates effectively with other aspects of the educational 
institution 

  

 Total Marks ________ Marks 

 Full Marks 20 Marks 

Evaluator’s opinion 
                                                Pass                                     Fail 
Comments: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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No. Name-Surname 
Positio

n 

Signature of 

evaluator 
1    

2    

3    

4    

5    

 
Directions for the proper use of this experience evaluation form  

1. The evaluator group must be between 3 and 5 people. These people must 
include an educational institution administrator, a teacher in the institution, or other related 
persons (e.g. educational supervisor or specialist in learning management). These persons 
will evaluate together as a group.  

2. This form must be attached with photocopies of evaluators’ current professional 
licenses (only for those who are professional educators).  

3. Teaching experience will be counted as one consecutive year (365 days) spent as 
a teacher in an educational institution. The teaching period in which the responsible subjects 
requires at least 8 hours a week, and no less than 15 weeks. The total period of time must 
be at least 120 hours per semester. In addition, there will be time for preparing to teach, 
correcting homework, and performing other duties as assigned for no less than 120 hours per 
semester.  

4. To pass the evaluation a score of no less than 80 percent is needed. 
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ขั้นตอนที่ 2 
การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ 

ผานระบบ KSP Self – service 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบเลขประจําตัว 13 หลกั   

1. ผานระบบ KSP School โดยใชเลขที่พาสปอรตในการตรวจสอบ หากไมพบ  

   ใหดาํเนินการขอเลขประจําตัว 13 หลัก ผานระบบ KSP School ระยะเวลาด าเนินการ 1-3 วันทําการ  

2. (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพ 5 ป ตรวจสอบโดยใชเลขใบประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบที่ www.ksp.or.th เมนู      

ตรวจสอบสถานะตาง ๆ   

คลิก เลือก “ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต”  

             เลือก  

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การสมัครใชบริการ   

1. สมัครใชบริการ KSP Self – service ที่ www.ksp.or.th   
 

  
  
 

 
 

 
2. คลิกเลือกเขาระบบ KSP Self – service แลวคลิกเลือก “Registration”  
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3. อานเงื่อนไขการสมัครสมาชิก แลวเลือก “ยอมรับเงื่อนไข” กด “ตกลง”  
 
  
  
4. กรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัว ในหนา 
Membership Registration  
4.1 ใสเลขประจําประจําตัว 13 หลัก ในชอง “Identification Number”  

 
  
   
4.2 เม่ือใสเลขประจําตัว 13 หลักแลว กรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน  

4.3 ตั้งพาสเวิรด และยืนยันพาสเวิรด  

4.4 อยาลืมใส e- mail ที่ติดตอได  

 
  
4.5 จัดเตรียมรูปถายครชูาวตางประเทศกับพาสปอรต ดังนี้   

 
        
วิธีการแนบรูป เลือก “Choose File” เลือกไฟลรูปครูชาวตางประเทศ  
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รอผลการสมัคร 1 – 3 วันทําการ จะมี e-mail ผลการสมัคร  

“ผาน” สามารถเขาใชงานระบบได  

“ไมผาน” ดําเนินการสมัครใหม  

*** หากไมไดรับ e-mail แจงใหทดลองเขาใชงาน หากเขาใชงานไมได ใหสมัครใหม***  

 

ข้ันตอนท่ี 3 การย่ืนคําขอ “ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”  
1. เลอืกเมนู ใบอนุญาต เลือกคลิก  
“บันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครูชาวตางประเทศ” 

 
** ตรวจสอบวันออกพาสปอรต วันหมดอายุ ประเภทวีซา ที่สามารถขออนุญาตไดคือ  
- Non B เลือก B (Business)  

- Non O เลือก O (Others) จะขอไดกรณี มีสายสัมพันธกับคนไทย   
  เชน สามี ภรรยาไทย มีทะเบียนสมรส หรืออุปการะบุตรไทย  
  
2. ตรวจสอบชื่อภาษาไทย และตรวจสอบที่อยู ใหถูกตอง  
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 3. ตรวจสอบที่อยูของโรงเรียนใหถูกตอง   
    หากตองการแกไข ใหกดปุมแวนขยายสีฟา เลือกชื่อโรงเรียนท่ีถูกตอง  

 4. กรอกรายละเอียดวุฒิการศกึษา 
4.1 กรณี วุฒิดานการศึกษา   
- ปริญญาตรี เลือก Bachelor’s Degree  

- ปริญญาโท เลือก Master’s Degree  

- ปริญญาเอก เลือก Doctorate Degree  
แลวกรอกรายละเอียดใหครบถวน   
โดยใชอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ  

 
4.2 กรณี วุฒิอ่ืน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
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4.3 กรณี วุฒิอื่น และมีใบประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศ  

 

5. กรอกรายละเอียดประสบการณในการสอน  
 

 

 

 

 

 

 

 
** ประสบการณในโรงเรียนตองไมนอยกวา 1 ป **  
  
6. ตอบคําถาม 3 ขอ  
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7. แนบหลักฐานเอกสาร  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
แนบเอกสารหลักฐานขอ 1 – 8 โดยแยกประเภทเอกสารตามหัวขอ  
โดยรวมเอกสารเปนไฟล .pdf เพียง 1 ไฟล ในแตละหัวขอ  
กรณีรูปถายเปนไฟล .jpg  
** เอกสารหมายเลข 6 หนังสือรับรองการจบในซองปดผนึก ใหถายรูปซอง แลวเปดซองเอกสารดานใน 
ประทับตราวันที่ท่ีเปดเอกสาร พรอมเขียนเลขที่พาสปอรตของครูตางชาต ิมุมดานบนขวามอื ของหนังสือ 
สแกนแนบ  
หลักจากนั้นดําเนินการสงหนังสือฉบับจริงที่เปดแลว   
ถึง นางสาวธีรนุช สายปญญา  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
เลขที่ 128/1 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสิต กทม. 10300   
วงเล็บมุมซอง “หนังสือรับรองการจบฉบับจริง”  
8. การสงคําขอ เลือก “Postal Service” แลวคลิก “บนัทึกและสงตรวจสอบ”  
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ตวัอยาง 

ขั้นตอนท่ี 3 

การทําคําสั่งและบันทึกขอความ 

 

 

  

 

                             คําส่ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                                  ที่             /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู 

---------------------------------------- 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ที่ …………/………… เร่ือง การจางและบรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ท่ี 

…………/…………เร่ือง การจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ.

๒๕๖๐ ไดจางและบรรจ ุMr./Miss ……………….……   พนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ปฏิบัติการสอน

ในภาคเรียนที่ ๑-๒ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ คําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ …………/…………เร่ือง มอบหมายงานและมอบอํานาจใหผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่ …………/…………เร่ือง  แตงต้ังผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึง

ขอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู  

ระหวางวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน …… ราย ประกอบดวยบคุคลดังตอไปน้ี 

 ๑. ……………….……           …………………    ตําแหนง   ประธาน 

 ๒. ……………….…… ………………..    ตําแหนง  กรรมการ 

 ๓. ……………….…… ………………..    ตําแหนง  กรรมการ 

 ๔. ……………….…… ………………..    ตําแหนง                กรรมการ 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง ประเมินผลการดําเนินงานของอาจารยปฏิบัติการสอนให

เรียบรอย ตามแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู 

              ส่ัง  ณ  วนัที่         สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                              (…………………………………………………………….) 

                                                         ผูอาํนวยการโรงเรียนสาธิต 

                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตัวอยาง 
 

                                           บันทึกขอความ                    

สวนราชการ  โครงการภาคภาษาอังกฤษ  โทร.  

ที่      วันท่ี    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหลงนามเอกสาร เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาว
ตางประเทศ 5 ป 

เรยีน   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ดวย Mr.Zhang Chao  ตําแหนงครูสอนภาษาจีน ดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูชาวตางประเทศ ๕ ป จากคุรุสภา เพื่อใชประกอบการย่ืนขอใบอนุญาติการทํางานและวีซาในการทํางาน         

บัดนี้ทางเจาหนาที่ไดดําเนินการจัดเตรยีมเอกสารเพ่ือใชประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอความอนุเคราะหลงนามหนังสือ และเอกสารตางๆ เพ่ือดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ดังตอไปนี้ 

  ๑. ลงนามหนังสือแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตาม

มาตราฐานประสบการณวิชาชีพครู 

  ๒. ลงนามตารางสอนประจําภาคเรียนที่ ๑-๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑ ป

การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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๓.๑ ขั้นตอนการทําคําสั่งแตงตั้งและบันทึกขอความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างหนงัสือ พร้อมแนบแบบฟอร์มทีกรอกข้อมลู 

ผู้ อํานวยการลงนาม 

พิจารณา ๑๕ วนั 

กรอกข้อมูลครูชาวต่างประเทศในแบบฟอร์มต่างๆ 

ยืนเอกสารในระบบ KSP 

Self-service (ครุุสภา) 

รับเอกสารในระบบ KSP Self-service (ครุุสภา) 

งานธุรการโรงเรียนออกเลข 

รับเอกสารจากงานธุรการ 

สนิสดุ 
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๓.๒ ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ   

ผานระบบ KSP Self – service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมคัรใช้บริการ 

การยืนคําขอ “ขนึทะเบียนรับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ 

การยืนคําขอ “ขนึทะเบียนรับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ 

กรอกรายละเอียดด้าน       

วฒุิการศกึษา 

การตรวจสอบเลขประจําตวั ๑๓ หลกั 

วฒุิอืน และประกาศนียบตัร

บณัฑติวิชาชีพครู 

วฒุิอืน และมีใบประกอบ

วิชาชีพครูจากต่างประเทศ 



อางอิง 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. คูมือการขอขึ้นทะเบียนรับ  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศผานระบบ KSP Self – service 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/?fbclid=IwAR05lZTWASdeda0oVXoD1KAbOsyI

bTuwG34seqXpz_9JvbtEnoDf4tEW1Sk 
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