ประเด็นความเดือดร้ อนเกีย่ วกับครูชาวต่ างประเทศ
(จากการประชุม 29 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ คุรุสภา)

1. เรื่องหลักสู ตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสาหรับชาวต่ างประเทศ ด้วยในปัจจุบนั การ
จัดอบรมดังกล่าวจะดาเนินการโดยคุรุสภาหน่วยงานเดียว ซึ่ งเป็ นอุปสรรคอย่างมากสาหรับครู ชาวต่างประเทศ ที่
ประสงค์จะเข้าร่ วมอบรม ตัวอย่างของปัญหา ได้แก่
1.1 สถานที่ในการจัดอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) ใกล้กบั บริ เวณวัดไร่ ขิง จังหวัดนครปฐม เป็ นอุปสรรคอย่างมากสาหรับครู ชาวต่างประเทศ
เพราะสถานที่จดั อบรมไม่เอื้อต่อการเข้ารับการอบรม ด้วยระยะทางที่ไกลทาให้เดินทางไม่สะดวก นอกจากจะต้อง
สูญเสี ยทั้งทรัพยากรด้านเวลาในการเดินทางแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
1.2 วันและเวลาในการจัดอบรม เนื่องจากโรงเรี ยนเอกชนหลายๆ แห่งจะมีแผนงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในหน่วยงานของตนเองอยูแ่ ล้ว เช่น ในวันที่ทางคุรุสภากาหนดให้มีการจัดอบรม โรงเรี ยนเอกชนบางแห่งจะต้อง
ดาเนินการปฐมนิเทศชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาเป็ นครู ดังนั้นจึงทาให้ชาวต่างประเทศไม่สามารถเข้ารับการการ
อบรมดังกล่าวได้ เป็ นต้น
1.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรี ยนเอกชนบางแห่งมีชาวต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
ที่ประกอบวิชาชีพครู ในโรงเรี ยนและยังไม่ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าว หากจะต้องส่ งชาวต่างประเทศเหล่านี้เข้ารับ
การอบรมตามที่คุรุสภากาหนด จะทาให้เกิดปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนได้ เพราะการจัดหาครู มาทาการสอน
แทนอาจจะไม่เพียงพอ เป็ นต้น
ข้ อเสนอในการแก้ ปัญหา ขอให้คุรุสภาพิจารณาอนุมตั ิให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคุรุสภา สามารถจัดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสาหรับชาวต่างประเทศได้ เพราะหากคุรุสภาพิจารณาอนุมตั ิจะทาให้ลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพราะ
โรงเรี ยนเอกชนบางแห่งมีความพร้อมทั้งในด้านบุคคลากรและสถานที่ในการจัดอบรม
โดยทางคุรุสภาจะส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการอบรมก็ทาได้ หรื อจัดส่ งวิทยากรของคุรุสภาให้เป็ นผูด้ าเนินการอบรม เป็ นต้น
2. เรื่องคุณวุฒิของชาวต่ างประเทศที่ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระเบียบในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ของชาวต่างประเทศ กาหนดไว้วา่ ผูข้ ออนุญาตต้องสาเร็ จการศึกษาขั้นต่าปริ ญญาตรี ซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่ องนี้ ก็
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครู ในโรงเรี ยนเอกชนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
2.1 ประเทศที่ออกปริญญาบัตร Diploma มีหลายประเทศที่ออกปริ ญญาบัตรให้กบั ผูส้ าเร็ จการศึกษา เป็ น
Diploma แทน Bachelor Degree เพราะระบบการศึกษาไม่เหมือนกัน ทาให้ชาวต่างประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาใน
การขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพราะไม่ผา่ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่คุรุสภากาหนดไว้ จึงไม่สามารถ
ประกอบวิชาชีพครู ได้

2.2 ใบอนุญาตให้ เป็ นครู ที่ได้ รับการรับรองจากต่ างประเทศ ชาวต่างประเทศจานวนไม่นอ้ ยที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นครู ผสู ้ อนได้ ตามแต่ในประเทศของตนเป็ นผูอ้ นุมตั ิในการออกใบรับรองให้ แต่ไม่สามารถ
นามาใช้หรื อเทียบโอนในการขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กบั ทางคุรุสภาได้
ข้ อเสนอในการแก้ ปัญหา ทางโรงเรี ยนเอกชนขอความอนุเคราะห์จากคุรุสภา ให้พิจารณาอนุญาตให้ชาว
ต่างประเทศที่สาเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา (Diploma) ให้สามารถขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ ดังเช่น
ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ซึ่ งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้อีกทาง และอนุญาตให้ชาวต่างประเทศที่มี
หนังสื ออนุญาตให้เป็ นครู ผสู ้ อนที่ได้รับในประเทศของตน สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากทางคุรุ
สภาได้โดยไม่ตอ้ งสอบมาตรฐานหรื อเข้ารับการอบรบ
เพราะถือว่าได้ผา่ นการรับรองจากหน่วยงานทางด้าน
การศึกษาของตนแล้วเป็ นต้น
3. เรื่องการขอผ่ อนผันการมีใบประกอบวิชาชีพครู ของชาวต่ างประเทศ ในการขอหนังสื ออนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ตามระเบียบจะขอได้เพียง 2 ครั้ง ซึ่ งมีประเด็นปั ญหาดังต่อไปนี้
3.1 ชาวต่างประเทศบางรายที่ได้รับอนุญาตให้ผอ่ นผันมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยงั ขาดคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพราะบางคนก็ยงั ไม่ได้รับการอบรม หรื อสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรื อบางรายก็ยงั เรี ยน
ไม่จบปริ ญญาตรี ทางด้านการศึกษา ภายในระยะเวลาในการผ่อนผัน 2 ครั้ง หรื อ 4 ปี
ข้ อเสนอในการแก้ ปัญหา ทางโรงเรี ยนเอกชนเสนอให้คุรุสภาขยายระยะเวลาให้ชาวต่างประเทศขอผ่อนผัน
การมีใบประกอบวิชาชีพครู ออกไปอีก และทางคุรุสภารับไว้พิจารณาในการอนุญาตให้ผอ่ นผันเป็ นครั้งที่ 3 แต่ยงั
ไม่ได้ออกประกาศว่าจะเริ่ มขอได้ต้ งั แต่เมื่อไหร่
4. เรื่องการรับรองมหาวิทยาลัย ในการขอหนังสื ออนุญาตให้ครู ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางคุรุสภาได้กาหนดระเบียบเพิ่มเติมไว้วา่ ผูข้ อใบอนุญาตจะต้องสาเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันที่สานักงานกพ.รับรอง หากแต่ทางคุรุสภาหรื อสานักงานกพ.ยังไม่มีการปรับข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ผูข้ อ
อนุญาตก็จะหมดโอกาสในการประกอบอาชีพทางการศึกษาในประเทศไทย
ข้ อเสนอในการแก้ ปัญหา เพื่อให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มจานวนของสถาบันการศึกษา
จากทัว่ โลกอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั หากสถาบันดังกล่าวเป็ นสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะหรื อมาตรฐานจาก
ประเทศต้นสังกัดของผูข้ ออนุญาตแล้ว ดังนั้นหากผูข้ ออนุญาตเพียงแสดงหลักฐานให้เห็นได้วา่ สถาบันที่สาเร็ จ
การศึกษานั้น เป็ นสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะภายในประเทศเป็ นแล้ว ก็จะได้รับอนุญาตในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน จะช่วยให้โรงเรี ยนสามารถจัดหาครู ต่างชาติได้มากขึ้น

