ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน
ความรู้ชาวต่างประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการ
รับรองความรูว้ ิชาชีพทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร
ทดสอบความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพครู สําหรับชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มมี าตรฐาน
ความรู้ตามที่กาํ หนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทดสอบ
๑.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๑.๒ มีคุณวุฒไิ ม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้
๑.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑.๓.๑ เป็นผูม้ ีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๓.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑.๓.๓ เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่ครุ ุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ
๒. มาตรฐานความรู้ทเี่ ปิดทดสอบ ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ๙ ด้าน รวม ๔ ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ฉบับที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การบริหารจัดการในห้องเรียน
ฉบับที่ ๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
ฉบับที่ ๔ จิตวิทยาสําหรับครู
ความเป็นครู

-๒๓. การรับสมัครทดสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ Internet Explorer Browser ในการเข้าระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์และดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http://upload.ksp.or.th/ksptest/index_en.php เพื่อเข้า
ระบบรับสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ จากนั้นให้ผสู้ มัครทดสอบ
Click “Application Form Online”
๓.๑.๒ กรอกข้อความในขั้นตอนที่ ๑ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อจากนั้นระบบ
จะนําผู้สมัครทดสอบเข้าสู่ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขโดยการ Click “Edit” และเมือ่ มั่นใจ
แล้วว่าข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง Click “Submit” เพื่อส่งใบสมัครทดสอบ
ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ
(๑) การสมัครทดสอบสามารถดําเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(๒) ผู้สมัครทดสอบที่ได้ส่งใบสมัครทดสอบ โดยการ Click “Submit” เรียบร้อยแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครทดสอบความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ได้
ดังนั้น ผูส้ มัครทดสอบจะต้องระมัดระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
๓.๑.๓ ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบผ่านเคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ ต่อจากนั้นให้ผู้สมัครทดสอบพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ ลงในกระดาษ
ขนาด A๔ จํานวน ๒ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึก
ข้อมูล เช่น Diskette CD เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครู
ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครทดสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ และ
แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบได้อีกครัง้ ในหัวข้อ “Search Application Form” แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครทดสอบได้
๓.๑.๔ นําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในวันเวลาทําการ
ของธนาคาร หลังจากที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัครทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครทดสอบตรวจสอบ
ความถูกต้องของชือ่ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบ เลขทีห่ นังสือเดินทาง หรือ Passport จํานวนเงินค่าธรรมเนียม
และชือ่ บัญชีทธี่ นาคารจะนําเงินเข้าตามรหัส Company Code ๙๒๑๑ สนง. เลขาธิการคุรุสภา (ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครูต่างประเทศ) หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ในทันที
๓.๑.๕ การรับสมัครทดสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมือ่ ชําระค่าธรรมเนียมในการทดสอบความรู้
ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว

-๓๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ ประกอบด้วย
๓.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผสู้ มัครทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมทั้ง
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ วันเวลาทดสอบ สถานที่สอบ เว้นแต่จะมีการยกเลิกการทดสอบความรู้
ครั้งนี้ทั้งหมด
๓.๓ เงื่อนไขการสมัครทดสอบ
๓.๓.๑ ผู้สมัครทดสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อการเปิดรับสมัครทดสอบความรู้
ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศหนึ่งครั้ง
๓.๓.๒ ผู้สมัครทดสอบ เมื่อเลือกมาตรฐานความรูท้ ี่จะทดสอบและศูนย์สอบแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
๓.๓.๓ ผู้สมัครทดสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบในข้อ ๑ และต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอํานาจอนุมตั ิ ภายในวันปิดรับสมัครทดสอบความรู้ คือวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๓.๓.๔ การสมัครทดสอบความรูต้ ามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผูส้ มัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๓.๓.๕ ผู้สมัครทดสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครทดสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร
ทดสอบนํามายื่นในภายหลังไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครทดสอบความรูฯ้ กรรมการคุรสุ ภา จะถือว่า
ผู้สมัครทดสอบความรู้เป็นผู้ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครทดสอบความรู้ครั้งนี้มาตั้งแต่ตน้ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ในการสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
๔. วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

เสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

อาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐
- ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- การวัดและประเมินผล
การศึกษา
- การวิจัยทางการศึกษา

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

วัน เดือน ปี

๑๒.๐๐
–
๑๓.๓๐

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐
- การพัฒนาหลักสูตร
- การจัดการเรียนรู้
- การบริหารจัดการในห้องเรียน
- จิตวิทยาสําหรับครู
- ความเป็นครู

-๔สถานทีท่ ดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้
จังหวัดสงขลา
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกีย่ วกับ
การทดสอบ
คุรสุ ภาจะประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้สมัครทดสอบทราบทาง http://www.ksp.or.th ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๖. หลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าทดสอบความรู้
ผู้มสี ิทธิทดสอบต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการแสดงตนก่อนเข้าทดสอบ ดังนี้
๖.๑ ใบสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ที่พิมพ์จาก
อินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และลงลายมือชื่อของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
๖.๒ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ฉบับจริง หรือเอกสารหลักฐานอื่นทีแ่ สดงถึงการเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
กรณีไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ กรรมการกลางและกรรมการ
คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศโดยเด็ดขาด
๗. เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ละฉบับต้องสอบได้ผลคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
๘. การออกหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
ผูท้ ี่ผ่านการทดสอบความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา จะได้รับวุฒิบัตรเป็นหลักฐาน
การรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายดิเรก พรสีมา)
ประธานกรรมการคุรุสภา

Announcement
Application for the 11th Teaching profession Knowledge Test
for Foreign Teachers

1 Applicant’s Qualifications
1.1 Be at least 20 years of age
1.2 Hold a Bachelor’s degree or an equivalent
1.3 Not possess any of the prohibited characteristics pursuant to section 44 (b)
of the Teachers and Educational Personnel Council Act 2003 (B.E.2546).

2. Application Dates
11 – 31 January 2013

3. Application Process
Applicants must register online by going to website http://www.ksp.or.th or
http://upload.ksp.or.th/ksptest/index_en.php by Internet Explorer Browser and select
topic “Application for the 11th Teaching Profession Knowledge Test for Foreign Teachers”

4. Application Terms
4.1 An applicant can edit the application details only before submitting application.
Once “Submit” Button is clicked by the applicant, he or she will not be able to edit
the details.
4.2 An applicant must meet the qualification requirements according to Item 1.
In addition, he or she must be a graduate who was granted a degree
by the Graduate Council prior to the application deadline date (31 January 2013).
However, an applicant’s graduation shall be deemed to be in compliance
with the provisions of the graduation criteria set by the Law, Rule or Regulation of
such applicant’s institution.
4.3 All above application process is deemed that an applicant sign and certify the accuracy
of the information provided in accordance with the Electronic Transactions Act B.E.2001.
Therefore, any applicant who knowingly and intentionally provides false information on
the test application, he or she may be guilty of an offence under Section 137 of the
Criminal Code.
4.4 An applicant must check and certify that he or she meets the qualifications according to
the test application announcement, as well as complete the required information truly.
In the case of any failure occurred by the applicant or evidence of a degree, which is
taken to verify later, the Teachers’ Council of Thailand Board deems that he or she
disqualify throughout. Therefore, the applicant shall not receive a refund.
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5. Standards of Teaching Profession Knowledge consist of 9 areas, 4 sections:
Section 1: -Language and Technology for Teachers
-Educational Innovation and Technology
Section 2: -Curriculum Development
-Learning Management
-Classroom Management
Section 3: -Educational Measurement and Evaluation
-Educational Research
Section 4: -Psychology for Teachers
-Teacher Professionalism

6. Application Payment
An applicant submits the printed payment form and pays the fees at any branch of Krung Thai
Bank nationwide during business hours from 11 January 2013 - 1 February 2013. An application is not
considered complete without the following appropriate fees:
6.1 Test fee: 1,000 Baht per section
6.2 Banking service & Online service fees: 30 Baht
Fee refund will not be requested if the teller payment and new corporate banking system have
been completed. Except in the event that the test is cancelled due to cheating or attempting to cheat
has occurred. However, fee refund will be given to those who are not involved in such cheating or
attempting to cheat on a test.

7. Test Day Schedule and Test Taker Names
Saturday 4 May 2013
9.30 - 12.00

- Language and
Technology for Teachers
- Educational Innovation
and Technology

12.00 - 13.30

13.30 - 16.00

Sunday 5 May 2013
9.30 - 12.00

- Educational Measurement
and Evaluation
- Educational Research

Lunch Break
- Curriculum Development
- Learning Management
- Classroom Management

13.30 - 16.00

- Psychology for Teachers
- Teacher Professionalism

Test Centers
1. Central:

Bangkok

2. Northern:

Chiang Mai

3. North-Eastern:

Khon kaen

4. Southern:

Songkhla

An applicant may review the test taker names, test place, test room and test rules at
http://www.ksp.or.th on 29th March 2013
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8. Required Evidence on the Test Day
8.1 Printed information checking form
8.2 Passport or other evidence of legal immigration into Thailand
Without one of the above evidence, test takers will not be allowed to take the test.

9. Assessment Criteria
An applicant must pass the assessment criteria with not less than 50 per cent per section.

10. Evidence of Passing Assessment Criteria
An applicant who has passed the test assessment criteria according to the standards prescribed
shall receive a certificate issued by the Teachers’ Council of Thailand.

