เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามขอ ๕ วรรคสอง แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๕ แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทดสอบและประเมินความรู
ชาวตางประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผูขอรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เปนชาวตางประเทศ
“ชาวตางประเทศ” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย
ขอ ๒ เกณฑการทดสอบและประเมินความรูของผูขอรับใบอนุญาตประกอบดวย
(๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๓) ความรูในการประกอบวิชาชีพครูตามขอ ๕ (ก) แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
การทดสอบและประเมินความรูใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ ผูขอรับใบอนุญาตที่มีประสบการณในการปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
และมีวุฒิการศึกษาดังตอไปนี้ ตองผานเกณฑการประเมินความรูตามขอ ๒ (๑) (๒)
(๑) ปริญญาทางการศึกษา หรือ
(๒) ปริญญาอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศหรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตดานการศึกษาที่ใชเวลาศึกษาไมนอยกวาหนึ่งป
ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตที่มีประสบการณในการปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
และมีวุฒิปริญญาอื่นที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศ หรือไมมีประกาศนียบัตรบัณฑิต
ดานการศึกษาที่ใชเวลาศึกษาไมนอยกวาหนึ่งป ตองผานเกณฑการประเมินความรูตามขอ ๒ (๑) (๒)
และ (๓)

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕ เมื่อผานเกณฑการประเมินตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลว ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูไดภายในสามป พรอมเอกสารประกอบดังนี้
(๑) สําเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการเขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมาย
(๒) สําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือเอกสารหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูเปนประจําในประเทศไทย
(๓) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
(๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากตางประเทศ
(๕) สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางการสอน
(๖) สําเนาหนังสือรับรองการผานเกณฑการทดสอบและประเมินความรู
(๗) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวน ตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน หกเดือน
จํานวน ๒ รูป
ขอ ๖ ชาวตางประเทศที่เปน ครูในสถานศึกษาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับใหยื่น คําขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครูภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

๑

รายละเอียดการทดสอบและประเมินความรูในการประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรการทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพครู
๑. หลักการ
กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาทีร่ ับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๙ (๘)) วิชาชีพครูเปนวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และผูประกอบวิชาชีพควบคุมซึ่งไดรับใบอนุญาตจะตองประพฤติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่ครุ ุสภากําหนด (มาตรา ๔๘) มาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาไดกําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพครูตองมีคณ
ุ วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่ครุ ุสภารับรอง
โดยมีความรู ๙ ดาน ดังนี้
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู
(๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในหองเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเปนครู
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูตองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีมาตรฐานความรูตามที่กําหนด
๓. รายละเอียดสาระความรู
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา โดยเปนขอสอบที่คุรุสภาไดจัดทําแลว ดังนี้
๓.๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
ภาษาไทยสําหรับครู ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ สําหรับครู
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
๓.๒ การพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
วิสัยทัศนและแผนพัฒนา การศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร

๒
๓.๓ การจัดการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุม สาระการ
เรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและ
การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ
การประเมินผลการเรียนรู
๓.๔ จิตวิทยาสําหรับครู
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนว และใหคําปรึกษา
๓.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม
๓.๖ การบริหารจัดการในหองเรียน
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ
การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเปนทีม การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัด
โครงการฝกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
๓.๗ การวิจัยทางการศึกษา
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ
เพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา
การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
๓.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่สง เสริม การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การออกแบบ การสราง การนําไปใช
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม ความสําคัญของวิชาชีพครู
๓.๙ ความเปนครู
บทบาท หนาที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี
การสรางทัศนคติที่ดตี อวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู การเปน
บุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา

๓
๔. ลักษณะของขอสอบ
ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๒

ฉบับที่ ๓
ฉบับที่ ๔

๕. การวัดและประเมินผล

ประกอบดวยมาตรฐานความรู ๙ ดาน รวม ๔ ฉบับ ดังนี้
ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู
การบริหารจัดการในหองเรียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
ความเปนครู
ผานเกณฑการทดสอบไมนอยกวารอยละ ๕๐

๔

การประเมินความรูในการประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรการอบรมเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑. หลักการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหวิชาชีพครูเปน
วิชาชีพควบคุม และขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕ วรรคสอง
ไดกําหนดเงื่อนไขวาผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศตองผานการทดสอบและ
ประเมินความรูตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะกรรมการคุรุสภากําหนด หลักสูตรการอบรมเรื่อง
วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่ครุ ุสภาไดกําหนดขึ้นเพื่อใหชาวตาง
ประเทศที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตองผานการอบรมตาม
หลักสูตรนี้
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหผผู านการอบรมตามหลักสูตรมีความเขาใจสังคมไทย จรรยาบรรณของวิชาชีพ
และสามารถนําคามรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
๓.๑ หมวดภาษาและวัฒนธรรมไทย
จํานวน ๑๔ ชั่วโมง
(๑) สังคมไทย
๔ ชั่วโมง
(๒) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๖ ชั่วโมง
(๓) มรรยาทไทย
๒ ชั่วโมง
(๔) ศิลปะและดนตรีไทย
๒ ชั่วโมง
๓.๒ หมวดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จํานวน ๖ ชั่วโมง
รวม
จํานวน ๒๐ ชั่วโมง
๔. คําอธิบายรายวิชา
๔.๑ สังคมไทย
(๔ ชั่วโมง)
สภาพของสังคมไทยในอดีตและปจจุบัน โครงสรางทางสังคม วิถีชีวิต การเมือง
การปกครองของไทย สิ่งแวดลอมและภูมิปญ
 ญาไทย
๔.๒ ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๖ ชั่วโมง)
ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพของคนไทย การแตงกาย
อาหาร การละเลนของไทย และการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา

๕
๔.๓ มรรยาทไทย
(๒ ชั่วโมง)
มรรยาทเกี่ยวกับอริยบถตาง ๆ ไดแก การยืนแสดงความเคารพทั้งทีเ่ ปนพิธีการและ
ไมเปนพิธีการ การเดิน การนัง่ มรรยาทเกี่ยวกับการลุกขึ้นยืนตรง การไหว การกราบพระ กราบ
บุคคลที่มีอาวุโส การเขาพบผูใหญ และการรับของสงของใหผูใหญ
๔.๔ ศิลปะและดนตรีไทย
(๒ ชั่วโมง)
ศิลปะพื้นบานของไทยในภูมิภาคตาง ๆ คุณคาของความงามและความเปนเอกลักษณ
ในแตละทองถิ่น ลักษณะและเอกลักษณของเครื่องดนตรีไทย นาฏศิลปไทย วรรณคดีไทย และ
กีฬาไทย
๔.๕ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๖ ชั่วโมง)
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระสําคัญของพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ความสําคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพ พฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม
๕. วิธีการอบรม
๕.๑ การบรรยาย
๕.๒ การสาธิต
๕.๓ สถานการณจําลอง
๕.๔ อภิปราย
๕.๕ การศึกษาดูงาน
๕.๖ การศึกษาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
๕.๗ การฝกปฏิบัติจริง
ฯลฯ
๖. การวัดผลและประเมินผล
โดยการสังเกต การสอบถาม และการปฏิบัติจริง
๗. เกณฑการประเมิน
ใชเกณฑ ผาน หรือไมผาน

