แบบสอบถามความต้ องการเข้ าอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสํ าหรับครู ชาว
ต่ างประเทศ และหลักสู ตรด้ านการสอน 15 หน่ วยกิต
ด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ประกาศกรรมการคุรุสภา
เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินความรู้ชาวต่างประเทศในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู
พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนดให้ผขู้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เป็ นชาวต่างประเทศ ยืน่ คําขอใบรับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และต้องผ่านการทดสอบและการประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ประกอบกับ ตามหลักเกณฑ์คาํ สั่ง ที่ วก 1065/2544 และสพฐ.43/2546 ที่ กาํ หนดให้ครู ชาวต่างประเทศต้องมี วุฒิ
ปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อสาขาอื่นแต่ตอ้ งมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต หากยัง
ไม่ได้รับการศึกษา ผ่อนผันให้เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
สมาคมโรงเรี ยนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงสํารวจ
ความต้องการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครู ชาวต่างชาติ ตามหลักเกณฑ์คุรุสภาและตามคําสั่งวก.1065/2544 และ
สพฐ. 43/2546 ขึ้น โดยทางสมาคมขอสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อนําข้อมูลที่
ได้ท้ งั หมดไปใช้ในการจัดการหลักสูตรต่อไป
กรุ ณากรอกแบบสอบถามทุกข้อ
1. ตําแหน่งผูต้ อบแบบสอบถาม................................................................
2. จํานวนครู ชาวต่างประเทศทั้งหมด
............. คน
เพศหญิง
.............. คน
เพศชาย
.............. คน
3. วุฒิการศึกษาของครู ชาวต่างประเทศ
ปริ ญญา(ตรี , โท, เอก)
ทางการศึกษา
จํานวน (คน)

ปริ ญญา(ตรี , โท, เอก)
สาขาอื่นๆ

วุฒิอื่นๆ
(ไม่ถึงปริ ญญาตรี )

4. จํานวนครู ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบ วุฒิประกาศนียบัตรทาง วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิชาชีพครู จาก
การศึกษา (Certificate) การศึกษา(Graduate Diploma)
ต่างประเทศ
แบบไม่จาํ กัดระยะเวลาที่ ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ใช้ศึกษา
จํานวน (คน)

กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตอ้ งการ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ครู จาก
ต่างประเทศ
5. ท่านคิดว่าสิ่ งใดที่ครู ชาว
ต่างประเทศของท่าน
จําเป็ นต้องมี
6. ท่านคิดว่าจะให้ครู ชาว
ต่างประเทศของท่านเข้ารับ
การอบรมในหัวข้อใด
7. ค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเหมาะสมใน
การจัดอบรมสําหรับเป็ นค่า
อบรม + ค่าวิทยากร + ค่า
สถานที่ + ค่าอาหาร (บาท/
คน)

วุฒิ
ประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา
(Certificate)

วุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษา
(Graduate Diploma)

ไม่ตอ้ งการ/
ไม่มี
ความเห็น

8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรม
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายลงในช่องที่ท่านต้องการดังนี้ (สามารถทําเครื่ องหมายได้มากกว่า 1 ช่อง)
สําหรับหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรม 20 ชัว่ โมง
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา 15 หน่วยกิต
สําหรับทั้ง 2 หลักสูตร(อบรมรวมเป็ นหลักสูตรเดียว)
ช่วงเวลา
จันทร์ อังคาร พุธ
พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ ไม่จาํ กัด
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
17.30 - 20.30 น.
9. ช่วงเดือนใดที่เหมาะสมในการจัด
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายลงในช่องที่ท่านต้องการดังนี้ (สามารถทําเครื่ องหมายได้มากกว่า 1 ช่อง)
สําหรับหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรม 20 ชัว่ โมง
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา 15 หน่วยกิต
สําหรับทั้ง 2 หลักสูตร(อบรมรวมเป็ นหลักสูตรเดียว)

เดือน

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไม่
จํากัด

จ.น..............
เดือน
10. รู ปแบบที่ใช้ในการจัดการหลักสูตร
10.1 สมาคมฯร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
10.2 สมาคมฯจัดเอง
10.3 อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................
11. วิทยากรที่ใช้ในการอบรม
11.1 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ
11.2 อาจารย์จากโรงเรี ยนที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
11.3 อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................
12. ปั ญหาเกี่ยวกับครู ต่างชาติในโรงเรี ยนของท่าน
12.1.......................................................................................................................................................
12.2 ......................................................................................................................................................
12.3 ......................................................................................................................................................
13. ปั ญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ท่านพบ
13.1.......................................................................................................................................................
13.2 ......................................................................................................................................................
13.3 ......................................................................................................................................................
14. ข้อเสนอแนะ หรื อการแก้ปัญหาที่ควรจะเป็ น
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................
สมาคมฯจะบริ หารข้อมูลที่ได้จากท่านด้วยความระมัดระวังและจะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลของโรงเรี ยนท่านโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็ นอันขาด
☺ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ☺

