
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 

 ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

------------------------------------------------------------------------------- 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู(ภาคพิเศษ) ประจําภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 ๑. รายละเอียดการรับสมัคร 

  รับสมัคร จํานวน ๑๒๐ คน 
 

 ๒. กําหนดการรับสมัคร 
 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑)  สมัครดวยตนเอง ๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓) สอบขอเขียน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕) สอบสัมภาษณ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๗) รายงานตัว ปฐมนิเทศ  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๘) เปดเรียน ๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 

 ๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

  ๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไปจากในประเทศหรือตางประเทศที่ไมมี

คุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง 

  ๓.๒  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก        

    ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจําตัวคร ู        

ที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตําแหนงครูผูสอน กรณีสัญญาจางไมระบุ

ตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุใหปฏิบัติหนาที่สอน และคําสั่งของโรงเรียนปปจจุบัน 

ที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับช้ันที่รับผิดชอบ 

๒/๒) สําเนา.... 



 - ๒ - 

 
    ๒) สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู           

ที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับการผอนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัครผูสมัครตองมีหนังสือ

อนุญาตฯ ฉบับใหมแลว (กรณีอยูระหวางดําเนินการตออายุไมสามารถสมัครได) 

    ๓) กรณีผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย (ผูที่ไมมีหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู)            

ใหนําคําสั่งแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย             

มาประกอบในการสมัคร 

  ๓.๓  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร)ู พิจารณาจาก 

    ๑)  สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุด

ประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก 

    ๒)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  

 ๔. วิธีการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร 

 

   สมัครดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  ๔.๑  ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดจาก

เว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th 

  ๔.๒  ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th 

หรือ http://www.reg.sru.ac.th และกรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวน พรอมหลักฐานแนบตามที่กําหนด      

ในใบประกาศรับสมัครใหครบถวน โดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ต้ังแตวันที่  ๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ ม เ ติม  โทร .  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑  

๐๘ ๑๗๘๗ ๑๑๔๔ และ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐ 

  ๔.๓  ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร เปนเงิน ๖๐๐ บาท 

  ๔.๔  เงินคาสมัครสอบจะไมคืนใหทุกกรณี 

 

 ๕.  หลักฐานการสมัคร  

   ผูสมัครตองนําหลักฐานแนบพรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มาย่ืนในวันสมัคร จํานวน ๑ ชุด 

ดังน้ี 

  ๕.๑  รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  ๕.๓  สําเนาทะเบียนบาน 

๓/๕.๔. สําเนา... 



 - ๓ - 

 
  ๕.๔  สําเนาวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (ทรานสคริป (Transcript) ฉบับสําเร็จการศึกษา 

และหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบปริญญา) 

  ๕.๕  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล (กรณีที่ช่ือ - สกุลในเอกสารหลักฐาน

ไมตรงกัน) 

  ๕.๖  สําเนาหนังสือแตงต้ังใหเปนครู  หรือ คําสั่ งแตงต้ังใหบรรจุเปนครูผูชวย หรือบุคลากร                  

ทางการศึกษา หรือ คําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอน ซึ่งมีช่ัวโมงสอนประจํา           

ในโรงเรียน 

  ๕.๗  สัญญาจาง ซึ่งออกโดยผูอํานวยการโรงเรียน 

  ๕.๘  ตารางสอน  

  ๕.๙  หลักฐานปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน สิ่งที่ตองนํามา ดังน้ี 

    ๕.๙.๑  กรณี ไมมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ตองนํามา คือ 

         ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือ

สําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตําแหนงครูผูสอน  

กรณีสัญญาจางไมระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุใหปฏิบัติหนาที่สอน และ

คําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชา และระดับช้ันที่รับผิดชอบ 

         ๒) สําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยัง             

ไมหมดอายุ โดยสํานักงานคุรุสภาเปนผูออกให หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ  ในวันสมัคร ผูสมัครตองมี

หนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหมแลว (กรณีอยูระหวางตออายุหนังสืออนุญาตฯ ไมสามารถสมัครได) 

    ๕.๙.๒  กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ตองนํามา คือ 

         ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา 

จนถึงวันที่สมัคร หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก 

         ๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  หมายเหตุ** สําหรับขอ ๕.๗ ยกเวนผูสมัครท่ีไดรับการแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

 

 ๖. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร และตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

ผูสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครรายน้ันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแตตน และผูสมัคร

จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

๔/๗. อัตรา... 



 - ๔ - 

 
 ๗. อัตราคาเลาเรียน 

  เหมาจายตลอดหลักสูตร เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบงจาย ดังน้ี 

  ๗.๑  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๗.๒  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๗.๓  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 ๘.  การคัดเลือกเขาศึกษา 

  ๘.๑  สอบขอเขียน วันเสาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

  ๘.๒  สอบสัมภาษณ วันเสาร ที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 ผูสมัครจะตองเขาสอบตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยเตรียมหลักฐาน และอุปกรณ ท่ีตองนํามา           

ในวันสอบ ดังน้ี 

   ๑)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให 

ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทาน้ัน 

   ๒)  หลักฐานแสดงการชําระเงิน 

 

 ๙. วิธีการคัดเลือก 

  ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน (ภาค ก) ประเมินประวัติ ผลงาน และสอบสัมภาษณ 

(ภาค ข) จํานวนรวม ๑๕๐ คะแนน 

  ๙.๑  ภาค ก  ความรอบรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  ๙.๒  ภาค ข ประเมินประวัติ ผลงาน จากการทํางานในอดีต (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

 

 ๑๐ การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล  

  ๑๐.๑ ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

  ๑๐.๒ การทําขอสอบในกระดาษคําตอบใหใชดินสอดําชนิด ๒B ข้ึนไป 

 

 ๑๑.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก  

  ๑๑.๑ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตบัณฑิต

วิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th และ            

ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

  ๑๑.๒ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th 

และ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
๕/๑๑.๓. ... 



 - ๕ - 

 
  ๑๑.๓ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต        

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th 

และ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 ๑๒.  การรายงานตัวและปฐมนิเทศ 

  ๑๒.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

    รายงานตัว วันเสาร ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอง ณ หองวิทยพัฒน อาคารปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

  ๑๒.๒ หลักฐานการรายงานตัว 

    ๑)  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

    ๒)  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 

    ๓)  หลักฐานอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักฐานการสมัคร 
  

 ๑๓.  ระยะเวลาการศึกษา 

  จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ๓ ภาคเรียน 
 

 ๑๔.  การจัดการเรียนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนวันเสาร - อาทิตย โดยเริ่มเรียนสัปดาหแรก วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

รูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

 

ใบสมัครคดัเลอืกบคุคลเขาศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพคร ู(ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
 

 

วันที่ ................เดือน................................. พ.ศ. …………. 

 

๑.  ชื่อ – สกุล   ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว)........................................สกุล................................................ 

   ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss.)............................................................................................... 

๒.   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

      วัน/ เดือน/ ปเกิด ..................................................................................อาย.ุ.................................................. ป 

๓.  ท่ีอยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

........................................................... รหัสไปรษณีย     โทรศัพท ........................................ 

โทรศัพทมือถือ ...............................................................E - mail……………………………………..…………………………. 

Line ID…………………………………….........Facebook………………………………………………………………………………..  

๔.   สถานท่ีทํางาน 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

........................................................... รหัสไปรษณีย     โทรศัพท ........................................ 

๕.   ตําแหนงปจจุบัน 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

๖.   ประสบการณในการประกอบวิชาชีพครู 

 จํานวน.....................................ป.........................................................เดือน...................................................วัน 

 

 

เลขประจําตัวสอบ............................................. 

๒/๗.วุฒ.ิ....….. 



 
-๒- 

๗. วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

 ช่ือเต็มวุฒิการศึกษา.......................................................................................ช่ือยอ............................................. 

 สาขา............................................................................สถาบนัการศึกษา.............................................................. 
 

๘.  ประสบการณการทํางาน  

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  
 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

.....................................................................................................................................................................................

............ ........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 ๓/๑๐. แนวคิด.... 



 
-๓- 

๑๐.  แนวคิดท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสาํเร็จการศึกษา  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกประการ  

หากตรวจสอบในภายหลัง พบวาขาพเจาขาดคุณสมบัติ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยฯ ตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกและการเขาศึกษา 

โดยไมขออุธรณใด ๆ ทั้งส้ิน และขาพเจาจะปฏิบัติตามเกณฑและขอบังคับที่คุรุสภากําหนดทุกประการ 

 

ลงช่ือ ......................................................... ผูสมัคร 

(..........................................................) 

วันที่ ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 

 

   

  หลักฐานประกอบการสมัครเขาศึกษา (ลําดับท่ี ๒ - ๙) จํานวน ๑ ชุด กรุณาจัดเรียงเอกสารตามหมายเลข 

 พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

   ๑)  รูปถาย ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป  (ถายไมเกิน ๖ เดือน)            

   ๒)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสาํเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ชุด 

   ๓)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ชุด 

   ๔)  สําเนาวุฒกิารศึกษาไมตํ่ากวาปรญิญาตรี (ทรานสครปิฉบับสมบูรณ + หนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ 

      ใบปรญิญา)  จํานวน  ๑ ชุด 

    ๕)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล (กรณีที่ช่ือ - สกลุในเอกสาร 

      หลักฐานไมตรงกัน) 

   ๖)  สําเนาสัญญาจาง  ซึ่งออกโดยผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ ชุด 

   ๗)  สําเนาหนังสือแตงต้ังใหเปนคร ูหรือ หนังสือแตงต้ังใหบรรจเุปนขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษาตําแหนงครผููชวย หรือ คําสั่งของโรงเรียน 

      ปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอน ซึง่มีช่ัวโมงสอนประจําในโรงเรียน  จํานวน ๑ ชุด 

   ๘)  สําเนาตารางสอน  จํานวน ๑ ชุด 

 

 

 
๔/๙) หลกัฐาน.......... 



 
-๔- 

 

   ๙)  หลักฐานการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการสอน สิ่งที่ตองนํามา ดังน้ี 

      ๙.๑) กรณี ไมมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ตองนํามา คือ 

         ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสําเนา

สมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางจะตองระบุตําแหนงครูผูสอน กรณีสัญญาจาง

ไมระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุใหปฏิบัติหนาที่สอนและคําสัง่ของโรงเรยีนปปจจบุนั

ที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชา และระดับช้ันที่รับผิดชอบ 

         ๒) สําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอน โดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยัง         

ไมหมดอายุ โดยสํานักงานคุรุสภาเปนผูออกให หากหนังสืออนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัคร ผูสมัครตองมีหนังสือ

อนุญาตฯ ฉบับใหมแลว (กรณีอยูระหวางตออายุหนังสืออนุญาตฯ ไมสามารถสมัครได) 

      ๙.๒) กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ตองนํามา คือ 

         ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา 

จนถึงวันที่สมัคร หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก 

         ๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 

สําหรบัเจาหนาท่ี 

  ผูสมัครย่ืนเอกสารครบถวน 

  ผูสมัครย่ืนเอกสารไมครบ โดยผูสมัครจะตองนําเอกสารมาย่ืนเพิ่มเติม คือ……………….................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบในภายหลังวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูสมัคร      

  ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามกฎหมาย      

  และใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาแลว 

ลงช่ือ .............................................. เจาหนาทีผู่รบัสมัคร 

           (...................................................) 

วันที่ ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 
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