
 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง   การรับรองการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 

เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครขูองชาวตางประเทศ 
 

 

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับท่ี  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขอ  ๔  (๕)  ที่กําหนดใหชาวตางประเทศที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่คุรุสภากําหนด  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๗  วันที่   

๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗  คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดหลักเกณฑการรับรองการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา  เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น  ในประกาศนี้ 

“การปฏิบัติการสอน”  หมายถึง  การประกอบวิชาชีพครูโดยไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

โดยไมมีใบอนุญาตจากคุรุสภา  และอยูในความควบคุมของผูบริหารสถานศึกษา 

“สถานศึกษา”  หมายถึง  สถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐาน  และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา 

ทั้งของรัฐและเอกชน 

“การรับรองการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา”  หมายถึง  การรับรองการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ของผูประกอบวชิาชีพครู  และการประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเปนคร ู ซึ่งผานเกณฑการประเมิน

ไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 

ขอ  ๒  การรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ  ใหสถานศึกษากําหนดใหมีคณะผูประเมินจํานวนไมนอยกวา 

สามคนแตไมเกินหาคน  ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูในสถานศึกษา  และอาจมีบุคคลอื่น 

ที่เกี่ยวของรวมดวยก็ได  โดยมีเกณฑการรับรอง  ดังตอไปนี้   



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑)  มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  โดยมีชั่วโมงสอน 

ในสาระวิชาท่ีรับผิดชอบไมนอยกวาสัปดาหละ  ๘  ชั่วโมง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  รวมเวลา

ไมนอยกวา  ๑๒๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา  และมีเวลาเตรียมสอน  ตรวจงาน  และการปฏิบัติงานอื่น 

ที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวาภาคการศึกษาละ  ๑๒๐  ชั่วโมง 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  ตองเปนการปฏิบัติการสอน

ตอเนื่องในสถานศึกษาเพียงแหงเดียว 

(๒)  มีรายงานผลการผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามแบบประเมิน

ทายประกาศ  ประกอบดวย  การปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ  ดังนี้ 

(ก)  การจัดการเรียนรูในสาระวิชาที่รับผิดชอบ   

(ข)  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   

(ค)  การพัฒนาการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัย   

(ง)  การประพฤติตนเหมาะสมกับความเปนครู   

(จ)  การพัฒนาคุณลักษณะของความเปนครู   

(๓)  ผูผานการประเมินตาม  ขอ  ๒  (๒)  ตองผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ  ๘๐  

ของคะแนนเต็ม 

ขอ  ๓  ใหคณะผูประเมินแจงผลการประเมิน  พรอมเหตุผลกรณีที่ไมผานการประเมินใหผูขอรับ

การประเมินทราบ  และใหสถานศึกษาออกหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอนและแจงผลการประเมิน 

ของผูผานการประเมินตอเลขาธิการคุรุสภา  และใหใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศาสตราจารยไพฑูรย  สินลารัตน 

ประธานกรรมการคุรุสภา 



แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ 

 

๑. ชื่อผูรับการประเมิน..................................................................................สัญชาติ.......................................... 

    คุณวุฒิ............................................................................จาก.......................................................................... 

๒.  ชื่อสถานศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน..................................................................................................................... 

     ท่ีต้ังเลขท่ี...................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................... 

     ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... 

     รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท........................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี................................... 

๓.  ครูผูควบคุมการปฏิบัติการสอน..................................................................................................................... 

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี................................................................................................................... 

๔.  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

     ตั้งแตวันท่ี................................................ถึงวันท่ี..........................................รวม...............ป................เดือน 

     มีชั่วโมงสอน จํานวน....................ชั่วโมง/สัปดาห  รับผดิชอบงานอ่ืน ๆ จํานวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห 

๕.  หนาท่ีความรับผิดชอบในสถานศึกษา 

     ๕.๑  ปฏิบัติการสอนสาระวิชา 

  ๑).................................................................................ระดับชั้น............................................................. 

  ๒)..................................................................................ระดับชั้น........................................................... 

  ๓)..................................................................................ระดับชั้น........................................................... 

     ๕.๒  หนาท่ีอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

  ๑)........................................................................................................................................................... 

  ๒)............................................................................................................................................................ 

  ๓)............................................................................................................................................................ 

๖.  ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ท่ี 

 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ 

(๑ คะแนน) 

ไมปฏิบัติ 

(๐ คะแนน) 

๑ การจัดการเรียนรูในสาระวิชาท่ีรับผิดชอบ   

๑.๑  จัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียนและตลอดภาคเรียน   

๑.๒  ออกแบบการเรียนรูไดเหมาะสมกับสาระและบริบทการเรียนการสอน   



 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ผลการประเมิน 

ปฏิบัติ 

(๑ คะแนน) 

ไมปฏิบัติ 

(๐ คะแนน) 

 ๑.๓  จัดการเรียนรูไดตรงตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู   

๑.๔  เลือกใชเทคนิคหรือพัฒนายุทธวิธีในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน   

๑.๕  ใชจิตวิทยาเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน   

๑.๖  สรางสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน   

๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   

 ๒.๑  วัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางเท่ียงตรงและเชื่อถือได   

 ๒.๒  วัดและประเมินผลการเรียนรูไดสอดคลองกับสาระและบริบทการเรียนรู   

 ๒.๓  นําผลการวัดและการประเมินไปประยุกตใชในการเรียนการสอน   

๓ การพัฒนาการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัย   

 ๓.๑  นําผลการวิจัยหรือวิทยาการสมัยใหมประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู   

 ๓.๒  ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน   

๔ การประพฤติตนเหมาะสมกับความเปนครู   

 ๔.๑  ใหความเมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน   

 ๔.๒  มีความมานะอดทน  รับผิดชอบ  และซ่ือสัตยตอวิชาชีพ   

 ๔.๓  มีทัศนคติท่ีดีตอการประกอบวิชาชีพครู   

 ๔.๔  ปฏิบัติตนตามระเบียบ/ขอบังคับของสถานศึกษา   

 ๔.๕  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  และเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย   

 

 ๒  



 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ผลการประเมิน 

ปฏิบัต ิ

(๑ คะแนน) 

ไมปฏิบัติ 

(๐ คะแนน) 

๕ การพัฒนาคุณลักษณะของความเปนครู   

 ๕.๑  แสวงหาความรูและพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ   

 ๕.๒  เขารวมโครงการหรือทํากิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการ   

 ๕.๓  จัดทําโครงการวิชาการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน   

 ๕.๔  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   

 คะแนนท่ีได _______คะแนน 

 คะแนนเต็ม ๒๐  คะแนน 

 

สรุปความเห็นของคณะผูประเมิน 

     ผาน      ไมผาน 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 ๓  



 

คณะผูประเมิน  จํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  แตไมเกิน  ๕  คน  ประกอบดวย 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

 

คําช้ีแจงเพ่ิมเติม 

  ๑.  คณะผูประเมินจะตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน  ประกอบดวย  

ผูบริหารสถานศึกษา  และครูในสถานศึกษา หรืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ (เชน ศึกษานิเทศกและผูเชี่ยวชาญ

ดานการจัดการเรียนรู) รวมดวยก็ได 

 ๒.  ตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะผูประเมิน  เฉพาะผูท่ีประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา 

 ๓.  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหนับเวลาการปฏิบัติการสอนตอเนื่องใน 

สถานศึกษาเพียงแหงเดียว เทียบไดหนึ่งป  (๓๖๕  วัน)  โดยมีชั่วโมงสอนในสาระวิชาท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา

สัปดาหละ ๘ ชั่วโมง เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  รวมเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา  

และมีเวลาเตรียมสอน  ตรวจงาน และการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 

๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๔.  ผูผานการประเมิน  ตองผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 ๔  


