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ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 
 

1 สิ่งท่ีควรทราบเบ้ืองตนกอนการใชงานระบบ 

1.1 หนาจอหลัก 
 

หนาจอหลักจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้  
1. ชื่อระบบ 

2. ชื่อ-สกุลผูใชงาน 

3. เมนูระบบ 

4. พ้ืนท่ีทํางาน 

 

 
ภาพแสดงหนาจอหลังจากเขาระบบแลว 

 

1.2 หนาจอเมนูยอย 
 

คลิกท่ีเมนูหลักจะปรากฏเมนูยอยข้ึนมา มีลักษณะ ดังรูป 

 
ภาพแสดงหนาจอเมนูยอย 
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1.3 การกรอกขอมูลลงในชองรายการตาง ๆ 
 

1. รายการใดท่ีเปนแถบสีเหลืองไมสามารถกรอกและไมสามารถแกไขได ดังตัวอยาง 

 
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีมีแถบสีเหลือง 

 
2. เลือกจังหวัดแลว อําเภอ/เขตท่ีเปนแถบสีมวงจะแสดงขอมูลเฉพาะอําเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ 

3. รายการใดท่ีมีสีแดงอยูมุมบนดานขวา  คือจําเปนตองกรอกขอมูลลงในชองนั้น หากกด

ปุม  โดยไมไดกรอกขอมูล ระบบจะแสดงคําเตือนสีแดงเพ่ือแจงใหทราบวา
ขอมูลท่ีจําเปนในรายการใดกรอกไมครบ ดังรูป 

 
ภาพแสดงตัวอยางการแจงเตือนเมื่อกรอกขอมลูท่ีจําเปนไมครบ 

 
 

1.4 การเพ่ิมขอมูล 
 

มีลักษณะเปนปุม  อยูตามหัวขอท่ีตองการใหมีการเพ่ิมขอมูล ดังรูป 
 

 
ภาพแสดงรายการท่ีมีปุมเพ่ิมขอมูล 

 

กดปุม  แลว ระบบจะแสดงหนาสําหรับเพ่ิมขอมูลตามหัวขอนั้น ๆ ให หนาจอมีลักษณะดังรูป  
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ภาพแสดงตัวอยางการเพ่ิมขอมูลตามหัวขอนั้น ๆ 

กรอกขอมูลเสร็จแลว กดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่มกรอกขอมูล

ใหมอีกครั้ง หรือกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก หรือกดปุม   เพ่ือ
บันทึก ขอมูลจะปรากฏยังหนาหลัก ดังนี้ 

 
ภาพแสดงขอมูลท่ีกรอกไว 

 

1.5 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล  การเลือกหนาขอมูลที่ตองการ และการคนหาขอมูล 

1.5.1 การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล 
 

การเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล มีลักษณะเปนปุม  เม่ือกดปุมแลวระบบจะแสดงหนาจอ ดังตัวอยาง 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางการเรียกดูขอมูลจากฐานขอมลู 
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เลือกรายการท่ีตองการ กดปุม  ระบบจะดึงขอมูลท่ีตองการข้ึนมาใหในหนาหลัก หากกดปุม

โดยยังไมไดเลือกรายการใด ๆ ระบบจะมีกลองขอความข้ึนเตือนดังรูปดานลางนี้ หรือกดปุม  เม่ือไม
ตองการเลือกรายการใด ๆ ระบบจะกลับไปสูหนาหลักเพ่ือทํางานตอ 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางเมื่อไมไดเลือกรายการจากฐานขอมูล 

 

1.5.2 การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ 
 

การเลือกหนาขอมูลท่ีตองการ มีวิธี ดังนี้ 

 
ภาพแสดงตําแหนงการเลือกหนาขอมูล 

 
วิธีใชงาน 

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

7. กดปุม  เพ่ือไปยังหนาท่ีตองการ 
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1.5.3 การคนหาขอมูล 
 

ในทุกระบบงานจะมีวิธีการคนหาขอมูล เหมือนกันท้ังหมด ดังนี้ 

 
ภาพแสดงการเลือกประเภทการคนหา 

 
วิธีใชงาน 

1. เลือกประเภทการคนหา สามารถตั้งคาเพ่ิมลดประเภทการคนหาไดจากเมนูตั้งคาระบบ 
2. กรอกขอมูลท่ีตองการคนหาตามประเภทการคนหาท่ีเลือกไว 

3. กดปุม   

4. สําหรับปุม   ใชคนหาหลายเง่ือนไข จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
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ภาพแสดงการคนหาขั้นสูง 

 
การคนหาข้ันสูง เราสามารถกรอกขอมูลท่ีตองการคนหาลงไปไดมากกวา 1 รายการ แลวกดปุม 

 เพ่ือคนหา หรือกดปุม  เพ่ือยกเลิก 
 

1.6 การเรียกดู/สรุป แกไข/คําขอ ตรวจ/จัดการคําขอ และลบ ขอมูลรายการตาง ๆ 

1.6.1 การเรียกดู/สรุป ขอมูล 
 

มีลักษณะเปนปุม  หรือ   เราจะเรียกวาปุมเรียกดู หรือปุมสรุป นั้นก็ข้ึนอยูกับหัวขอเรื่องนั้น ๆ 
เม่ือกดปุมแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูลมาให ไมสามารถแกไขรายการได หนาจอมีลักษณะดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาเรียกดูขอมูล 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 11 
 

 

 
ภาพแสดงหนาสรุปขอมลู 

 
 

1.6.2 การแกไขขอมูล/แบบคําขอ 
 

มีลักษณะเปนปุม  หรือ   เราจะเรียกวาปุมแกไข หรือปุมคําขอ นั้นก็ข้ึนอยูกับหัวขอเรื่องนั้น ๆ 
เม่ือกดปุมแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูลมาให สามารถแกไขรายการได หนาจอมีลักษณะดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาแกไขขอมูล 
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ภาพแสดงหนาแบบคําขอ 

 กรอกขอมูลเสร็จแลว กดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่มกรอกขอมูล

ใหมอีกครั้ง หรือกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก หรือกดปุม   เพ่ือ
บันทึกขอมูล 
 

1.6.3 การตรวจขอมูล/การจัดการคําขอ 
 

การตรวจขอมูลมีลักษณะเปนปุม   เราจะเรียกวาปุมตรวจ มีไวใหเจาหนาท่ีตรวจความถูกตองของ
ขอมูล สวนการจัดการคําขอจะอยูดานทายของเมนูตาง ๆ ท่ีจําเปนตองมีการจัดการคําขอ เม่ือกดปุมแลว หนาจอ
มีลักษณะดังนี้ 
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ภาพแสดงหนาตรวจขอมูล 

 
 

 
ภาพแสดงหนาการจัดการคําขอ 

 
 ตรวจขอมูลหรือจัดการคําขอโดยเลือก รับขอมูล หรือ แกไข/เพ่ิมเติมขอมูล หรือเลือก ยกเลิกขอมูล 
พรอมท้ังเลือกเหตุผลในชอง “เนื่องจาก” หากไมมีเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีตองการ ใหเลือก อ่ืน ๆ แลวจะมีชองสําหรับ

พิมพเหตุผลลงในชอง “อ่ืน ๆ” ให แลวกดปุม   หรือกดปุม   
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1.6.4 การลบขอมูล 
 

ปุมลบขอมูลมีลักษณะ   เม่ือกดปุมแลว จะปรากฏกลองขอความดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาลบขอมูล 

หากตองการลบขอมูลกดปุม  เพ่ือลบขอมูล หรือกด  เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
 

1.7 การแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
 

เราสามารถตั้งคาเพ่ิม-ลดจํานวนรายการ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ไดตามตองการจากเมนูการ
ตั้งคา รายการเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ จะแสดงตามท่ีไดมีการตั้งคาไว ตัวอยางดังรูป 
 

 
ภาพแสดงตัวอยางการแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 

 

 
ภาพแสดงการแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ภาษาอังกฤษ 
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ในคอลัมภแฟม หากรายการใดมีรูป  ข้ึนมา แสดงวามีการแนบเอกสารหลักฐานมาในระบบแลว 

สามารถกดปุม  เพ่ือเรียกดูเอกสารได ระบบจะแสดงหนาเอกสารข้ึนมาใหดู หากเอกสารยังไมตรงตามความ

ตองการ หรือสาเหตุใด ๆ เจาหนาท่ีสามารถแจงกลับไปยังผูยื่นแบบคําขอได โดยกดปุม  หลังรายการท่ี
ตองการใหสงมาใหม และเลือกสถานะ เพ่ือรองขอเอกสารและระบุสาเหตุ หนาจอมีลักษณะดังนี้ 
 

 

 
ภาพแสดงหนารองขอเอกสารเพ่ิมเติม 

 
 

เม่ือทํารายการเสร็จเรียบรอยแลว กดปุม   หรือกดปุม  เม่ือตองการลาง

ขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการ
ทํางานหลัก 
 
 

1.8 การสั่งพิมพเอกสาร 

หนาเอกสารหลักฐาน แบบคําขอ สรุปขอมูล หรือหนาอ่ืนใดท่ีมีปุม  สามารถสั่งพิมพเอกสาร
นั้นออกทางเครื่องพิมพได จะปรากฏหนาจอดังรูป ใหระบุหนาท่ีตองการสั่งพิมพ รูปแบบการพิมพแนวตั้งแนวนอน 
และสีท่ีตองการ (ข้ึนอยูกับความสามารถของเครื่องพิมพ) 

 หากตองการเลือกเครื่องพิมพ กดปุม  จะปรากฏหนาจอสําหรับเลือกเครื่องพิมพ ดังรูป
ดานลางนี้ เลือกเครื่องพิมพไดโดยคลิกเมาสท่ีชื่อเครื่องพิมพท่ีตองการไดเลย หากตองการเก็บไฟลไวในเครื่อง
คอมพ สามารถเลือกเครื่องพิมพเปน Save as PDF ได แลวระบบจะพากลับไปยังหนาพิมพหลักใหอัตโนมัติ เม่ือ

เลือกเครื่องพิมพไดเรียบรอยแลว กดปุม  เพ่ือสั่งพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพท่ีตองการ 
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ภาพแสดงหนาสั่งพิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ 

 

 
ภาพแสดงหนาเลือกเคร่ืองพิมพ 
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1.9 การกําหนดเอกสารแนบแฟม 
 

การกําหนดเอกสารแนบแฟม มีหนาจอดังนี้ กดปุม  จะปรากฏหนาจอดังนี้ กรอกขอมูลเสร็จ

แลวกดปุม   
 

 
ภาพแสดงหนากําหนดเอกสารแนบแฟม 

  

 
ภาพแสดงการกําหนดเอกสารแนบแฟม 
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1.10 ที่อยู 

1.10.1 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
 
 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน มีหนาจอดังนี้ กรอกขอมูลตามรายการท่ีมี เม่ือเลือกจังหวัดแลวระบบจะกรอง
ขอมูลเฉพาะอําเภอในจังหวัดนั้น 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมลูท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

 
 

1.10.2 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
 
 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได มีหนาจอดังนี้ หากท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดเปนท่ีอยูเดียวกันกับท่ีอยูตามทะเบียน

บาน ใหทําเครื่องหมายถูกท่ีชองสี่เหลี่ยม  ระบบจะคัดลองท่ีอยูตามทะเบียน
บานมาให เลือกท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ วาเปนท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ีทํางาน แลวกรอกรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีมี 
 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมลูท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
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1.10.3 Present Address in Thailand 
 

Present Address in Thailand มีหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนา Present Address in Thailand 

 

1.10.4 หนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด 
 
 หนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด  มีหนาจอดังรูปดานลางนี้ ทํารายการโดยเลือกหนวยงาน/สถานศึกษาจาก

ฐานขอมูล โดยกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ีอยูของสถานท่ีทํางานมาให รวมท้ังสังกัดดวย 
 

 
ภาพแสดงการกรอกขอมลูหนวยงานสถานศึกษาท่ีสังกัด 

 

1.10.5 สถานท่ีทํางาน 
 
 สถานท่ีทํางาน มีหนาจอดังรูปดานลางนี้ ทํารายการโดยเลือกหนวยงาน/สถานศึกษาจากฐานขอมูล โดย

กดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ีอยูของสถานท่ีทํางานมาให รวมท้ังสังกัดดวย 
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ภาพแสดงการกรอกขอมลูสถานท่ีทํางาน 

 

1.10.5.1 Work Place (Name of Educational Institution) 
 

Work Place (Name of Educational Institution) มีหนาจอดังนี้ ทํารายการโดยเลือกขอมูล Work 

Place จากฐานขอมูลดวยการกดปุม  เม่ือเลือกรายการไดแลวระบบจะแสดงขอมูลในรายการอ่ืนมาให 
 

 
ภาพแสดงหนา Work Place (Name of Educational Institution) 
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2 เมนูตาง ๆ ในระบบ 

2.1 สิ่งที่ควรทราบเบื้องตนกอนการใชระบบ 
 

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

4. รายการใดท่ีมีรูป  อยูดานหลังสามารถเลือกขอมูลจากฐานขอมูลได เม่ือเลือกแลวขอมูลท่ี
เก่ียวของกับรายการนั้น ๆ จะถูกดึงข้ึนมาแสดงอัตโนมัติ ดังตัวอยาง 

 
 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางการเรียกดูขอมูลจากฐานขอมลู 

 

5. หากกดปุม  โดยท่ียังไมไดเลือกรายการใด ๆ จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงตัวอยางเมื่อไมไดเลือกรายการจากฐานขอมูล 
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2.2 เมนูตรวจขอมูล 

2.2.1 ESV010100100 : ตรวจสอบสถานะ 
 

เมนูตรวจสอบสถานะใชสําหรับติดตามสถานะของคําขอตาง ๆ วาการดําเนินการถึงข้ันตอนไหน เม่ือ
เลือกเมนูตรวจสอบสถานะ จะแสดงขอมูลเลขท่ีคําขอของผูใชงานท่ี Login เขาสูระบบ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบสถานะ 
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2.3 เมนูใบอนุญาต 

2.3.1 ESV010201000 : ขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต-ครูไทย 
2.3.1.1 ESV010201050 : บันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต – คร ู
 

เม่ือเลือกเมนูบันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียน – ครู ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  
“แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู 
 

6. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํา
นําหนา ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง นามสกุล วันเดือนป เกิด 

7. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 24 
 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 

 
8. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ไดแก อาคาร/สถานท่ี ท่ีอยู หมูท่ี ซอย ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล 

รหัสไปรษณีย โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี E-mail 
9. กรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว สามารถสั่งให “คัดลอกท่ี

อยูตามทะเบียนบาน” ได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ีทํางาน ก็ไดเชนกัน 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 
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10. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 

 
11. เลือกและกรอกขอมูลตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ โดยเลือกเพียง 1 ขอเทานั้น 
 

11.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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11.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
11.3 เม่ือเลือกขอ 3. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 3 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 27 
 

 

11.4 เม่ือเลือกขอ 4. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 4 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
11.5 เม่ือเลือกขอ 5. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 5 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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11.6 เม่ือเลือกขอ 6. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 6 ของคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 29 
 

 

12. กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศ เม่ือเลือกมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากตางประเทศจะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 

 
13.  กรอกรับรองคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 

 
14. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ครู (ตอ) 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 30 
 

 

15. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

16. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 31 
 

 

2.3.1.2 ESV010201100 : บันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูบันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิม
ขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ 
ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เชน วันท่ียื่นคําขอ (ข้ึนตามวันปจจุบัน) เลขท่ีคําขอ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/คุรุสภาเลขท่ี (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ) คํา
นําหนา ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง นามสกุล ประเทศ สัญชาติ คํานําหนาภาษาอังกฤษ ชื่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อกลาง นามสกุล วันเดือนป เกิด 

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 32 
 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี

ทํางาน ก็ไดเชนกัน 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 33 
 

 

 
 

5. เลือกและกรอกขอมูลตามวุฒิทางการศึกษา โดยเลือกเพียง 1 ขอเทานั้น 
 

5.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 

5.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 

5.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 
 
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 34 
 

 

 
 
 

6. เลือกและกรอกขอมูลตามประสบการณวิชาชีพ โดยเลือก 1 ขอ 
6.1 เม่ือเลือกขอ 2.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
6.2 เม่ือเลือกขอ 2.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
7. กรอกรับรองคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 35 
 

 

8. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

10. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 36 
 

 

2.3.1.3 ESV010201150 : บันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูบันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิม
ขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ 
ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 37 
 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี

ทํางาน ก็ไดเชนกัน 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 38 
 

 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
 

5. เลือกและกรอกขอมูลตามวุฒิทางการศึกษา โดยเลือกเพียง 1 ขอเทานั้น 
 

5.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 39 
 

 

5.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 

5.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 
5.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 ของวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 40 
 

 

6. เลือกและกรอกขอมูลตามประสบการณวิชาชีพ โดยเลือก 1 ขอ 
 

6.1 เม่ือเลือกขอ 2.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.1 ของประสบการณวิชาชีพ 

 

6.2 เม่ือเลือกขอ 2.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.2 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
6.3 เม่ือเลือกขอ 2.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.3 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
6.4 เม่ือเลือกขอ 2.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.4 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
6.5 เม่ือเลือกขอ 2.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.5 ของประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 41 
 

 

7. กรอกรับรองคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
8. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 42 
 

 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

10. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 43 
 

 

2.3.1.4 ESV010201200 : บันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 
 

เม่ือเลือกเมนูบันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียน – ศึกษานิเทศก ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูล
ใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 
3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี

ทํางาน ก็ไดเชนกัน 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก (ตอ) 
 
 

5. เลือกและกรอกขอมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยเลือกเพียง 1 ขอเทานั้น 

5.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ขอมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
5.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ขอมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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6. เลือกและกรอกขอมูลตามประสบการณวิชาชีพ โดยเลือก 1 ขอ 
 

6.1 เม่ือเลือกขอ 2.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.1 ของประสบการณวิชาชีพ 

 

6.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2.2 ของประสบการณวิชาชีพ 

 
7. กรอกรับรองคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก (ตอ) 
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8. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียน – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

10. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 48 
 

 

2.3.1.5 ESV010201250 : ตรวจสอบขอมูลขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอมูลขอข้ึนทะเบียน” จะปรากฎหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมลูขอขึ้นทะเบียน 

 

1. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
 

2. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลมา
ใหบริเวณสี่เหลี่ยม 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.3.2 ESV010202000 : ขอตออายุใบอนุญาต-ครูไทย 
2.3.2.1 ESV010202050 : บันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – คร ู
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู 

 
1. กรอกขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตไดโดยกรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เลือกขอมูล

จากฐานขอมูลโดยกดปุม ดานหลังรายการนั้น ๆ 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใบอนุญาตท่ีมีในระบบ 
 

3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว 
สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน” ได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี
ทํางาน ก็ไดเชนกัน 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ)  

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
5. เลือกสถานะปจจุบัน ตําแหนง ประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต  

 
6. เลือกกรอกรายละเอียดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพียง 1 ขอเทานั้น  

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ) 
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6.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะกฎหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
 

6.5 เม่ือเลือกขอ 1.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.5 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.6 เม่ือเลือกขอ 1.6 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.6 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.7 เม่ือเลือกขอ 1.7 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.7 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.8 เม่ือเลือกขอ 1.8 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.8 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.9 เม่ือเลือกขอ 1.9 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.9 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.10 เม่ือเลือกขอ 1.10 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.10 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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7. สําหรับผูท่ีปจจุบันเปนผูท่ีไมไดประกอบวิชาชีพครู เลือกกรอกรายละเอียดผูท่ีมิไดประกอบ
วิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด เพียง 1 ขอ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
7.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.  ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 

7.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2. ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

7.3 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1. สําหรับผูท่ีปจจุบันมิไดประกอบวิชาชีพครู 
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8. คํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครู (ตอ) 
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10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 
 

11. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะ ปรากฏหนาจอดังนี้ แสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล 
และแสดงเลขท่ีคําขอ 

 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.2.2 ESV010202100 : บันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาขอมลูคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตไดโดยกรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เลือกขอมูล

จากฐานขอมูลโดยกดปุม ดานหลังรายการนั้น ๆ 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใบอนุญาตท่ีมีในระบบ 
 

3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว 
สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน” ได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี
ทํางาน ก็ไดเชนกัน 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 62 
 

 

  
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)  

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 63 
 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
5. เลือกสถานะปจจุบัน ตําแหนง ประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต  

 
6. เลือกกรอกรายละเอียดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพียง 1 ขอเทานั้น (จาก 10 

ขอ) 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 64 
 

 

6.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

  

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 65 
 

 

6.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 66 
 

 

6.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.5 เม่ือเลือกขอ 1.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.5 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.6 เม่ือเลือกขอ 1.6 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.6 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 67 
 

 

6.7 เม่ือเลือกขอ 1.7 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.7 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.8 เม่ือเลือกขอ 1.8 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.8 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 68 
 

 

7. สําหรับผูท่ีปจจุบันไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เลือกกรอกรายละเอียดผูท่ี
มิไดประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด เพียง 1 ขอ 

 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
 

7.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.  ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 

7.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2. ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 69 
 

 

8. กรอกคํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
 

 
 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 70 
 

 

10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 
 

11. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะ ปรากฏหนาจอดังนี้ แสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล 
และแสดงเลขท่ีคําขอ 

 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 71 
 

 

2.3.2.3 ESV010202150 : บันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 

 
 

1. กรอกขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตไดโดยกรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เลือกขอมูล

จากฐานขอมูลโดยกดปุม ดานหลังรายการนั้น ๆ 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใบอนุญาตท่ีมีในระบบ 
 

3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว 
สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน” ได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี
ทํางาน ก็ไดเชนกัน 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 72 
 

 

  
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ)  

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 73 
 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
5. เลือกสถานะปจจุบัน ตําแหนง ประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต  

 
6. เลือกกรอกรายละเอียดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพียง 1 ขอเทานั้น 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 74 
 

 

6.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

  

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 75 
 

 

6.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 76 
 

 

6.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.5 เม่ือเลือกขอ 1.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.5 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.6 เม่ือเลือกขอ 1.6 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.6 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 77 
 

 

6.7 เม่ือเลือกขอ 1.7 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.7 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.8 เม่ือเลือกขอ 1.8 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.8 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 78 
 

 

7. สําหรับผูท่ีปจจุบันไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริการศึกษา เลือกกรอกรายละเอียดผูท่ีมิได
ประกอบวิชาชีพผูบริการศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด เพียง 1 ขอ 

 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
7.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.  ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 

7.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2. ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
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8. กรอกคํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 
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10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 
 

11. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะ ปรากฏหนาจอดังนี้ แสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล 
และแสดงเลขท่ีคําขอ 

 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.2.4 ESV010202200 : บันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 

 
1. กรอกขอมูลผูขอตออายุใบอนุญาตไดโดยกรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เลือกขอมูล

จากฐานขอมูลโดยกดปุม ดานหลังรายการนั้น ๆ 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใบอนุญาตท่ีมีในระบบ 
 

3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได โดยหากเปนท่ีอยูตามทะเบียนบานแลว 
สามารถสั่งให “คัดลอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน” ได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี
ทํางาน ก็ไดเชนกัน 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ)  

 

4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 
5. เลือกสถานะปจจุบัน ตําแหนง ประสบการณตําแหนงท่ีขอตออายุใบอนุญาต  

 
6. เลือกกรอกรายละเอียดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพียง 1 ขอ 

  

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 
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6.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้  

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
6.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.3 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

6.5 เม่ือเลือกขอ 1.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.5 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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6.6 เม่ือเลือกขอ 1.6 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.6 ของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

7. สําหรับผูท่ีปจจุบันไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพผูบริการศึกษา เลือกกรอกรายละเอียดผูท่ีมิได
ประกอบวิชาชีพผูบริการศึกษา ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด เพียง 1 ขอ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 
7.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1. ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 

7.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2. ของผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 87 
 

 

8. กรอกคํารับรองคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 
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10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

11. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะ ปรากฏหนาจอดังนี้ แสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล 
และแสดงเลขท่ีคําขอ 

 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.2.5 ESV010202250 : ตรวจสอบขอมูลขอตออายุใบอนุญาต 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอมูลขอตออายุใบอนุญาต” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมลูขอตออายุใบอนุญาต 

 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาใหบริเวณวงกลม 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.3.3 ESV010203000 : ขอใบแทนใบอนุญาต 
2.3.3.1 ESV010203050 : บันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – คร ูระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” 
หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู 

 
1. กรอกขอมูลตางๆ ตามรายการท่ีปรากฏ 

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 
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3. เลือกประเภทการแสดงใบอนุญาต 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
 

4. กรอกรายละเอียดท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  
 

5. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
6. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ครู (ตอ) 

 
7. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

8. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 94 
 

 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

9. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.3.2 ESV010203100 : บันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ 
“เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏ
หนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 
3. เลือกประเภทการแสดงใบอนุญาต 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 
4. กรอกรายละเอียดท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  

5. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 
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6. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารสถานศึกษา(ตอ) 

 
7. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 

8. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

9. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.3.3 ESV010203150 : บันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ 
“เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏ
หนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ 

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 
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3. เลือกประเภทการแสดงใบอนุญาต 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
4. กรอกรายละเอียดท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  

5. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 
6. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา(ตอ) 

 
7. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 
8. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
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ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

10. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.3.4 ESV010203200:บันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิม
ขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ 
ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 
3. เลือกประเภทการแสดงใบอนุญาต 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก (ตอ) 

 
4. กรอกรายละเอียดท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  

5. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 
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6. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลใบแทนใบอนุญาต – ผูบริหารการศึกษา(ตอ) 

 
7. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับใบอนุญาตฯ 
8. กรอกขอมูลแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกการรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

10. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.3.5 ESV010203250 : ตรวจสอบขอมูลใบแทน 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอมูลใบแทน” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมลูใบแทน 

 
 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาให 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.3.4 ESV010204000 : ขอข้ึนทะเบียน – ครูตางประเทศ 
2.3.4.1 ESV010204050 : บันทึกขอมูลคําขอข้ึนทะเบียน - ครูตางประเทศ 
 

เม่ือเลือกเมนูการขอข้ึนทะเบียน – ครูตางประเทศ ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  
“แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ 

 
3. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ เชน Date Applicant ( ข้ึนตามวันปจจุบัน) , 

Identification Number (สามารถเลือกจากฐานขอมูลไดโดยกดคนหาจากปุม ), Title, ชื่อ
ภาษาไทย, ชื่อกลาง, นามสกุล, Title, First Name, Middle Name, Last Name, Passport 
Nubmer, Country, Nationality, Date of Birth 

 
4. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 108 
 

 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
 

5. กรอก Present Address in Thailand, เลือก The ease of contact, กรอกขอมูล Place, 
Address, Moo, Road, Province, Sub- district, Postal Code, Cell Phone, Mobile 
Phone, E-mail 

 

6. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือก Work Place แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและ 
Bureau มาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 
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ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
 

7. เลือกและกรอกขอมูลตาม Academic Details โดยสามารถเลือกไดทีละหลายขอ 
 

7.1 เม่ือเลือก Bachelor’s Degree จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียด Bachelor’s Degree 
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7.2 เม่ือเลือก Master’s Degree จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียด Master’s Degree 

 
7.3 เม่ือเลือก Doctorate Degree จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียด Doctorate Degree 
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7.4 เม่ือเลือก Other Degree จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียด Other Degree 

 
7.5 เม่ือเลือก Professional Certification จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียด Professional Certification 

 
8. กรอกขอมูลและตอบคําถาม 
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ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และระบุการรับเอกสาร 
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10. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลใหม

อีกครั้ง ครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

11. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
 ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล  
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2.3.4.2 ESV010204100 : ตรวจสอบขอข้ึนทะเบียน ครูตางประเทศ 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอข้ึนทะเบียน ครูตางประเทศ” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอขึ้นทะเบียน ครูตางประเทศ 

 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาใหบริเวณวงกลม 

 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.3.5 ESV010205000 : ขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ 
2.3.5.1 ESV010205050 : บันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ 
 

เม่ือเลือกเมนูการบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ 
“เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏ
หนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ 

 

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

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาแกไขขอมูล 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 

3. กรอก Name written in Thai  
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอตออายุใบอนุญาต – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
4. 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 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต ครูชาวตางประเทศ (ตอ) 

 

5. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือก Work Place แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางานและ 
Bureau มาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
6. เลือกและกรอกขอมูล Qualification Declaration Form for License Renewal Applicant 

KS.02.10 
 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 
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6.1 เม่ือเลือกขอ 1.1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.1 Professional knowledge and experience standard 

 
6.2 เม่ือเลือกขอ 1.2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.2 Professional knowledge and experience standard 
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6.3 เม่ือเลือกขอ 1.3 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 Professional knowledge and experience standard 

 
6.4 เม่ือเลือกขอ 1.4 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.4 Professional knowledge and experience standard 

 
6.5 เม่ือเลือกขอ 1.5 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.5 Professional knowledge and experience standard 

 
6.6 เม่ือเลือกขอ 1.6 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.6 Professional knowledge and experience standard 
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6.7 เม่ือเลือกขอ 1.7 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.7 Professional knowledge and experience standard 

 
6.8 เม่ือเลือกขอ 1.8 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.8 Professional knowledge and experience standard 

 
6.9 เม่ือเลือกขอ 1.9 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.9 Professional knowledge and experience standard 
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6.10  เม่ือเลือกขอ 1.10 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1.10 Professional knowledge and experience standard 

 
7. เลือกและกรอกขอมูล Professional knowledge and experience standard เลือกเพียง 1 

ขอเทานั้น 
 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
8. เลือกและกรอกขอมูล Individuals who are not in-service teacher 

 
8.1 เม่ือเลือกขอ 1 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1 Individuals who are not in-service teacher 

 
8.2 เม่ือเลือกขอ 2 จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1 Individuals who are not in-service teacher 
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ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
9. เลือกและกรอกขอมูล qualification for renewal 

 

 
ภาพแสดงหนาเมนูการขอขึ้นทะเบียน – ครูตางประเทศ (ตอ) 

 
10. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และการรับใบอนุญาต 
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11. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลใหม

อีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

12. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.3.5.2 ESV010205100 : ตรวจสอบขอตออายุใบอนุญาต ครูตางประเทศ 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอตออายุใบอนุญาต ครูตางประเทศ” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอตออายุใบอนุญาต ครูตางประเทศ 

 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาใหบริเวณวงกลม 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.4 เมนูใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอน 

2.4.1 ESV010501000 : บันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 

เม่ือเลือกเมนูบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ระบบจะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูล
ใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 
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ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ตอ) 

 
3. กรอกท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หรือจะเลือกกรอกท่ีอยูปจจุบัน หรือท่ี

ทํางาน ก็ไดเชนกัน 
 

 
ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ตอ) 
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4. กดปุม  เพ่ือคนหาและเลือกหนวยงาน/สถานศึกษา แลวระบบจะดึงขอมูลสถานท่ีทํางาน
และสังกัดมาแสดงใหอัตโนมัติ 

 

ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ตอ) 
 
 

5. เลือกและกรอกขอมูลคุณสมบัติท่ีใชในการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยเลือกเพียง 1 ขอ
เทานั้น 

 

5.1 เม่ือเลือกขอ 1. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 1 ขอมูลคุณสมบัติท่ีใชในการขอใบอนญุาตปฏิบัติการ 

 
 

5.2 เม่ือเลือกขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 2 ขอมูลคุณสมบัติท่ีใชในการขอใบอนญุาตปฏิบัติการ 
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5.3 เม่ือเลือกขอ 3. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 3 ขอมูลคุณสมบัติท่ีใชในการขอใบอนญุาตปฏิบัติการ 

 
 

5.1 เม่ือเลือกขอ 3. จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดขอ 3 ขอมูลคุณสมบัติท่ีใชในการขอใบอนญุาตปฏิบัติการ 

 

 

ภาพแสดงหนาบันทึกขอมูลคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ตอ) 

 

6. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ และเลือกการรับหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน  
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7. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูล

ท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้  
 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 
 

8. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.4.2 ESV010502000 : ตรวจสอบใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบใบอนญุาตปฏิบัติการสอน 

 
 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาใหบริเวณวงกลม 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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2.5 เมนูมาตรฐานวิชาชีพ 

2.5.1 ESV010801300 : บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติ ปวค. 
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  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 137 
 

 

2.5.2 ESV010801400 : ตรวจสอบขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

2.5.3 ESV010802000 : เทียบโอน 
2.5.3.1 ESV010802050 : เทียบโอน – คร ู
 

เม่ือเขาเมนู “เทียบโอน – ครู” จะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  “แกไขขอมูล” และโดย
ปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ครู 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  

 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 138 
 

 

2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 139 
 

 

3. กรอกรายละเอียดท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ครู (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 140 
 

 

4. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา 
 

บันทึกวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (1/2) 

 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (2/2) 

 

การบันทึกวุฒิการศึกษาในแตละระดับวุฒิ สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม  แลวกรอก
รายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว กดปุม 

  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่ม

กรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 141 
 

 

  
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีระบบตองการเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิอนุปริญญา 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีตองกรอกเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางการกรอกรายการวุฒิทางการศึกษา 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 142 
 

 

5. กรอกขอมูลความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพ มีหลักการและข้ันตอนทํางานของระบบ
เหมือนกัน จึงจะขอยกตัวอยางใหดูเพียงครั้งเดียว 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ครู (ตอ) 

 

มีความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด ใหทําเครื่องหมายถูกท่ีชองสี่เหลี่ยมดานหนา

มาตรฐานนั้น ๆ  ระบบจะแสดงรายละเอียดของแตละมาตรฐานข้ึนมาให ดังตัวอยาง
ดานลางนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 143 
 

 

 
ภาพแสดงหนาตัวอยางเมื่อเลือกมาตรฐานท่ีตองการเทียบโอนความรูวิชาชีพครู 

 
การบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนแตละมาตรฐาน สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม 

 แลวกรอกรายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว 

กดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือ

เริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
 

 
ภาพแสดงการบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอน 

 
 เม่ือกรอกรายการมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนเรียบรอยแลว เลือกวิธีการยื่นเอกสารการเทียบโอน
มาตรฐานความรูวาตองการยื่นดวยตนเองหรือยื่นผานไปรษณีย ดังรูป 
 

 
ภาพแสดงการเลือกวิธีการย่ืนเอกสารการเทียบโอนมาตรฐานความรู 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 144 
 

 

6. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ครู (ตอ) 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 145 
 

 

7. เม่ือกรอกรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแลว กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ 

หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว 
จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้ 

 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

8. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 146 
 

 

2.5.3.2 ESV010802100 : เทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา 
 

เม่ือเขาเมนู “เทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา” จะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  
“แกไขขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 147 
 

 

3. กรอกรายละเอียดท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 148 
 

 

4. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา 
 

บันทึกวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (1/2) 

 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (2/2) 

 

การบันทึกวุฒิการศึกษาในแตละระดับวุฒิ สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม  แลวกรอก
รายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว กดปุม 

  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่ม

กรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 149 
 

 

  
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีระบบตองการเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิอนุปริญญา 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีตองกรอกเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางการกรอกรายการวุฒิทางการศึกษา 

 
  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 150 
 

 

5. กรอกขอมูลความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพ มีหลักการและข้ันตอนทํางานของระบบ
เหมือนกัน จึงจะขอยกตัวอยางใหดูเพียงครั้งเดียว 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 

มีความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด ใหทําเครื่องหมายถูกท่ีชองสี่เหลี่ยมดานหนา

มาตรฐานนั้น ๆ  ระบบจะแสดงรายละเอียดของแตละมาตรฐานข้ึนมาให ดังตัวอยาง
ดานลางนี้ 



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 151 
 

 

 
ภาพแสดงหนาตัวอยางเมื่อเลือกมาตรฐานท่ีตองการเทียบโอนความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 
การบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนแตละมาตรฐาน สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม 

 แลวกรอกรายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว 

กดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือ

เริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
 

 
ภาพแสดงการบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอน 

 
 เม่ือกรอกรายการมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนเรียบรอยแลว เลือกวิธีการยื่นเอกสารการเทียบโอน
มาตรฐานความรูวาตองการยื่นดวยตนเองหรือยื่นผานไปรษณีย ดังรูป 
 

 
ภาพแสดงการเลือกวิธีการย่ืนเอกสารการเทียบโอนมาตรฐานความรู 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 152 
 

 

6. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 

 

7. เม่ือกรอกรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแลว กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ 

หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว 
จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้ 

 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

8. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 

  คูมือผูใชงาน 

         ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) 
 

  หนา 153 
 

 

2.5.3.3 ESV010802150 : เทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา 
 

เม่ือเขาเมนู “เทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา” จะมีใหเลือกวาเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” หรือ  “แกไข
ขอมูล” และโดยปกติแลว ระบบจะเลือกใหเปนการ “เพ่ิมขอมูลใหม” จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา 

 
1. กรอกขอมูลตาง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏ  

 
2. หากเลือกเปนการแกไขขอมูล จะแตกตางกันตรงเราสามารถเลือกเลขท่ีคําขอมาจากฐานขอมูล

ได โดยกดคนหาจากปุม   
 

 
ภาพแสดงหนาการเลือกแกไขขอมูล 

  



สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers Council of Thailand 
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3. กรอกรายละเอียดท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 
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4. กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา 
 

บันทึกวุฒิการศึกษา มีหนาจอดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (1/2) 

 

 
ภาพแสดงหนาการบันทึกวุฒิการศึกษา (2/2) 

 

การบันทึกวุฒิการศึกษาในแตละระดับวุฒิ สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม  แลวกรอก
รายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว กดปุม 

  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือเริ่ม

กรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
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ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีระบบตองการเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิอนุปริญญา 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางรายการท่ีตองกรอกเมื่อกดปุม “เพ่ิม” ท่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางการกรอกรายการวุฒิทางการศึกษา 
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1. กรอกขอมูลความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพ มีหลักการและข้ันตอนทํางานของระบบ
เหมือนกัน จึงจะขอยกตัวอยางใหดูเพียงครั้งเดียว 

 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 

มีความประสงคขอเทียบโอนความรูวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด ใหทําเครื่องหมายถูกท่ีชองสี่เหลี่ยมดานหนา

มาตรฐานนั้น ๆ  ระบบจะแสดงรายละเอียดของแตละมาตรฐานข้ึนมาให ดังตัวอยาง
ดานลางนี้ 
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ภาพแสดงหนาตัวอยางเมื่อเลือกมาตรฐานท่ีตองการเทียบโอนความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

 
การบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนแตละมาตรฐาน สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ โดยกดปุม 

 แลวกรอกรายการตามท่ีระบบตองการตามตัวอยางดานลาง เม่ือกรอกขอมูลตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว 

กดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูล หรือกดปุม  เม่ือตองการลางขอมูลท่ีกรอกไวท้ังหมดเพ่ือ

เริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง และกดปุม  เม่ือตองการกลับไปยังหนาการทํางานหลัก 
 

 
ภาพแสดงการบันทึกมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอน 

 
 เม่ือกรอกรายการมาตรฐานความรูท่ีตองการเทียบโอนเรียบรอยแลว เลือกวิธีการยื่นเอกสารการเทียบโอน
มาตรฐานความรูวาตองการยื่นดวยตนเองหรือยื่นผานไปรษณีย ดังรูป 

 
ภาพแสดงการเลือกวิธีการย่ืนเอกสารการเทียบโอนมาตรฐานความรู 
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2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
 

 
ภาพแสดงหนาเทียบโอน – ผูบริหารการศึกษา (ตอ) 

 

3. เม่ือกรอกรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแลว กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ 

หรือกดปุม เพ่ือกรอกขอมูลท้ังหมดใหมอีกครั้ง เม่ือกดปุม  แลว 
จะปรากฏหนาจอดังรูปดานลางนี้ 

 

 
ภาพแสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

4. เม่ือกดปุม  แลว ระบบจะแสดงใหทราบผลการบันทึกขอมูล และแสดงเลขท่ีคําขอ 
 

 
ภาพแสดงผลการบันทึกขอมูล 
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2.5.3.4 ESV010802200 : ตรวจสอบขอมูลเทียบโอน 
 

เม่ือเขาเมนู “ตรวจสอบขอมูลเทียบโอน” จะปรากฏหนาจอดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงหนาตรวจสอบขอมลูเทียบโอน 

 

1. กรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา แลวกดปุม  ระบบจะแสดงขอมูลท่ี
ตองการมาใหบริเวณวงกลม 

2. เรียกดูรายละเอียดแตละรายการไดโดยกดปุม  ดานหลังรายการท่ีตองการ 
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2.1 เม่ือกดปุม “คําขอ”  จะปรากฏหนาจอดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงหนา “คําขอ” ขอมลูท่ีคนหา 
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