
กําหนดการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คร้ังที่ ๑๑ 
 
 คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา จะดําเนินการทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ สําหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
และสาขาอ่ืนๆ ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด โดยการทดสอบ 
ตามกําหนดการ ดังน้ี 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
 

๗-๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ประกาศรับสมคัรทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑       
ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา 

 

๑๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

รับสมัครทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑๑ ผ่านระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์             
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

 

มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑๑ วันเวลาและสถานที ่
ทดสอบความรู้ฯ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบความรู้ 
ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th   

 

๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

ดําเนินการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑๑ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศพร้อมกัน  
ณ ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

ประกาศผลการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑๑ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 
 

O วิธีการสมัครทดสอบความรู้ฯ  
 ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบความรู้ฯ ต้องสมัครทดสอบผ่านระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
คุรุสภา www.ksp.or.th โดยใช้ Internet Explorer Browser ในการสมัครทดสอบเทา่น้ัน  และจะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและคําแนะนําในการสมัครทดสอบ และชําระค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ ตามประกาศรับสมัคร
ทดสอบความรู้ฯ 
 

O ค่าธรรมเนยีมการสมัครทดสอบความรู้ 
๑. ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

๑.๑  ผู้สมัครทดสอบชาวไทย  
มาตรฐานที่  ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรบัครู ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๒ การพัฒนาหลกัสูตร ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๓ การจัดการเรียนรู้ ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๕ การวัดและประเมินผลการศกึษา ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๗ การวิจัยทางการศึกษา ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓๐๐ บาท 
มาตรฐานที่  ๙ ความเป็นครู ๓๐๐ บาท 
 



 -๒- 
 
 

๑.๒  ผู้สมัครทดสอบชาวต่างประเทศ    
ฉบับที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู    
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา         ๑,๐๐๐ บาท  
ฉบับที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร 
  การจัดการเรียนรู้ 
  การบริหารจัดการในห้องเรียน                                 ๑,๐๐๐ บาท 
ฉบับที่ ๓ การวัดและประเมินผลการศกึษา  
  การวิจัยทางการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท  
ฉบับที่ ๔ จิตวิทยาสําหรับครู 
  ความเป็นครู  ๑,๐๐๐ บาท 

 

๒. ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับชําระค่าธรรมเนียมทดสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย           
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในอัตรา ๓๐ บาท / ราย 

 

O สาระความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพคร ู
 สาระความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่  ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 

 (๑) ภาษาไทยสําหรับคร ู
 (๒) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ สําหรับคร ู
 (๓) เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับครู 
มาตรฐานที่  ๒ การพัฒนาหลักสูตร 

  (๑) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
 (๒) ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
 (๓) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
 (๔) ทฤษฎีหลกัสูตร 
 (๕) การพัฒนาหลักสูตร 
 (๖) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร 
 (๗) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 (๘) ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  

มาตรฐานที่  ๓ การจัดการเรียนรู้ 
 (๑) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
 (๒) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 (๓) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 (๔) การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 (๕) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
 (๖) เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๗) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรยีนรู ้   
 (๘) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 (๙) การประเมินผลการเรียนรู้ 



-๓- 
 

มาตรฐานที่  ๔ จิตวิทยาสําหรับครู 
  (๑) จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ 

 (๒) จิตวิทยาการศึกษา    
 (๓)  จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา   

มาตรฐานที่  ๕ การวัดและประเมินผลการศกึษา 
   (๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศกึษา 
   (๒) การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   (๓) การประเมินตามสภาพจริง 
   (๔) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
   (๕) การประเมินภาคปฏิบัติ 
   (๖) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม       

มาตรฐานที่  ๖  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
   (๑)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
   (๒) ภาวะผู้นําทางการศึกษา 
   (๓) การคิดอย่างเป็นระบบ 
   (๔) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
   (๕) มนุษยสมัพันธ์ในองค์กร 
   (๖) การติดต่อสื่อสารในองคก์ร    
   (๗) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   (๘)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
   (๙)  การทํางานเป็นทีม 
   (๑๐) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
   (๑๑) การจัดโครงการฝึกอาชีพ 
   (๑๒) การจัดโครงการและกจิกรรมเพ่ือพัฒนา 
   (๑๓) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

  (๑๔) การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  
มาตรฐานที่  ๗  การวิจัยทางการศึกษา 

   (๑)  ทฤษฎีการวิจัย 
   (๒) รูปแบบการวิจัย 
   (๓) การออกแบบการวิจัย 
   (๔) กระบวนการวิจัย 
   (๕)  สถิติเพ่ือการวิจัย 
   (๖) การวิจัยในชั้นเรียน 
   (๗) การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
   (๘) การนําเสนอผลงานวิจัย 
   (๙) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   (๑๐) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
   (๑๑) การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

  



-๔- 
 
มาตรฐานที่  ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

   (๑) แนวคิด  ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สง่เสริมการ 
             พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
   (๒) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   (๓) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
   (๔) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
   (๕) การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

มาตรฐานที่  ๙ ความเป็นครู 
   (๑) ความสําคญัของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู 
   (๒) พัฒนาการของวิชาชีพคร ู
   (๓) คุณลักษณะของครูที่ดี 
   (๔) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
   (๕) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
   (๖) การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   (๗) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู
   (๘) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   (๙) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
 

 ผู้เข้าทดสอบสามารถศึกษาคน้คว้าตําราที่เก่ียวข้องได้จากเอกสารตําราของสถาบันการศึกษาที่จัด     
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ตรวจสอบรายช่ือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)  www.ksp.or.th  
 

O การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์ทดสอบความรู้ 
 คุรุสภา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิทดสอบความรู้ เฉพาะผู้สมัครทดสอบความรู้ทั้งชาวไทย และชาว   
ต่างประเทศ ที่ทําการสมัครทดสอบผ่านระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์ และได้ชําระค่าธรรมเนียมทดสอบ     
ตามข้ันตอนและคําแนะนําในการสมัครทดสอบและการชําระค่าธรรมเนียมทดสอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วเทา่น้ัน 
 

O ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบความรู ้
๑. แสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี ในการแสดงตนกับกรรมการคุมสอบ 

๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจรงิที่ยังไม่หมดอายุ 
 ก่อนวันทดสอบ 
๑.๒ ใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร

 ทดสอบออนไลน์ ติดรูปถ่ายหน้าตรงที่มุมขวาบนของใบสมัครเรียบร้อยแล้ว 
๑.๓ ใบเสร็จการรับชําระค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  
  ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย 
๑.๔ สําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้าม)ี 
 
 
 



-๕- 
 

๒. ปฏิบัติตามระเบียบในการทดสอบความรู้ ดังน้ี 
               ๒.๑ ตรวจสอบให้ทราบ วัน เวลา สถานที่ทดสอบ และห้องทดสอบ รวมทั้งศกึษาเส้นทางไป         
สนามทดสอบล่วงหน้า และควรไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มเวลาการทดสอบอย่างน้อย ๓๐ นาท ี  
               ๒.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ ทั้งน้ี ผู้แต่งกายไมสุ่ภาพจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 ๒.๓ เข้าทดสอบตามวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และห้องทดสอบที่กําหนดไว้เท่าน้ัน 
 ๒.๔ แสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ กับกรรมการคุมสอบ    
 ๒.๕ นําอุปกรณ์เฉพาะดินสอ 2B ,ปากกา และยางลบเข้าห้องสอบเท่าน้ัน 
 ๒.๖ ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการทุจริตการสอบ  หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการทุจริตการสอบ   
ผู้เข้าทดสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบคร้ังน้ี และคร้ังต่อไป 
 ๒.๗ ไม่นํากระเป๋าอุปกรณ์การเขียน กระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
ทั้งน้ีจะไม่มีบรกิารรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิน้ 

 ๒.๘ ไม่นําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพทม์ือถือ วิทยุสื่อสาร     
เครื่องบันทึกเสียง  หากตรวจพบในห้องสอบ  ผู้เข้าทดสอบจะหมดสิทธิทดสอบทันท ี
 ๒.๙ ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการทดสอบฯ  คาํสั่งของกรรมการคุมสอบ และไม่ทุจริตในการสอบ 

    ๒.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะทดสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อหรือทําสัญญาณกับผู้เขา้ทดสอบคนอ่ืน 
หรือบุคคลภายนอก และไมอ่อกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 
               ๒.๑๑ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๒.๑๒ ไม่ออกจากห้องสอบจนกว่าจะเริ่มเวลาทดสอบไปแล้วไม่น้อยกว่า ๔๕ นาท ี
 ๒.๑๓ ไมค่ัดลอกข้อสอบ  หา้มนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากห้องทดสอบ 
 ๒.๑๔ เมื่อหมดเวลาทดสอบ  กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทําข้อสอบ ผู้เข้าทดสอบจะต้อง               
หยุดทําข้อสอบทันที และจะออกจากห้องทดสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 ๒.๑๕ เมื่อออกจากห้องทดสอบไปแล้ว ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ 
 

     ผูเ้ขา้ทดสอบต้องปฏิบัติตามระเบยีบนี้อย่างเครง่ครัด หากพบว่าผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามอาจไม่ได้รับอนุญาต 
ใหเ้ขา้ทดสอบ  หรือไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ 
 

O สอบถามขอ้มูลทดสอบความรู้ 
 กลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ 
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