ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
---------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จำนวนรับเข้ำศึกษำ จานวน ๑๘๐ คน
๒. กำหนดกำรรับสมัคร
วัน / เดือน/ปี
รำยละเอียด
๒๑ ตุลำคม – ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
ภำยในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๓๐๐ บาท ได้ที่
เวลำ ๒๔.๐๐ น.
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑
- เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก และระเบียบการสอบและขอบเขตเนื้อหาใน
การสอบ ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
สอบคัดเลือก ณ คณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖)
- ข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- ข้อสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู จานวน ๑๘๐ คน ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
เวลา ๐๘.๓๐ น.
แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ณ คณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖)
และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ,
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑ , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ปรับพื้นฐานความรู้ความเป็นครูใหม่
แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑

/๓.คุณสมบัติ.....

๒
๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
(๒) สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก หรือ สาเนาสัญญาจ้าง
ระบุตาแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ
ฉบับใหม่แล้วหรือเอกสารแสดงการยื่นต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับการอนุญาต แต่ยังไม่ได้รับหนังสือ
อนุญาตฯ (หลักฐานจากหน้าเว็บไซต์คุรุสภา) ภายในวันรับสมัคร
๔. ขั้นตอนกำรสมัครออนไลน์ทำงเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
๔.๑. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะเกณฑ์
แต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร และตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยศึกษาจากประกาศรับสมัครนักศึกษาตามวันและเวลาที่กาหนด
๔.๒ เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th กรอกรหัสบัตรประชาชน คลิก 
ในช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ คลิกปุ่ม “เริ่มกรอกข้อมูลสมัคร”
๔.๓ ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร และดาเนินการ
ตามขั้นตอนการสมัครจนครบทุกขั้นตอนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูล
การสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
๔.๓.๑ การอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อทุกฉบับก่อนอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ ขนาดของไฟล์
เอกสารการสมัครต้องไม่เกิน ๒ MB ในรูปแบบไพล์ .pdf ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากคุรุสภา (ยังไม่หมดอายุ)
๓. สานาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
๔.๓.๒ กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”
๔.๓.๓ กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นระบบจะแสดง
"แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สาหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอก
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
๔.๕ คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก” ระบบจะแสดงหน้าเว็บเพจให้กรอก
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย คลิก  ในช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
และคลิกตรวจสอบข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าสมัคร”
/๔.๕.๑ ในกรณี.....

๓
๔.5.1 ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์หรือบันทึกใบชำระเงินไว้ในครั้งแรกท่ำนสำมำรถพิมพ์หรือบันทึก
ได้ในภำยหลัง (เฉพำะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่ำนั้น) โดยเข้ำมำที่เว็บเพจจำกนั้นคลิกเมนู "พิมพ์ใบชำระ
เงิน" ที่เมนูด้ำนซ้ำยโดยกรอกเลขที่บัตรประชำชน และคลิกเครื่องหมำย เพื่อยืนยันตัวบุคคล และคลิก
ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ำสมัคร”
๔.๖ ผู้สมัครนาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๓๐๐ บาท ไปชาระค่าสมัครสอบ
คัดเลือก ได้ที่
๔.๖.๑ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
๔.๖.๒ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑
๔.๖.๓ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
โดยสำมำรถยื่นชำระเงินภำยในเวลำ ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๗ หากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตรวจสอบพบว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง
ไม่สมบรูณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และจะไม่คืนเงินค่ำสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
๕. หลักฐำนประกอบกำรสัมภำษณ์ (ให้นำมำวันสัมภำษณ์วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
เวลำ ๑๓.๐๐ น. โดยเป็นเอกสำรฉบับจริง)
๕.๑ หลักฐำนจำกคุรุสภำ หนังสืออนุญำตให้ปฏิบัติกำรสอน โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
ออกโดยคุรุสภำ หำกหนังสืออนุญำตฯ หมดอำยุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่แล้วหรือ
เอกสำรแสดงกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ที่ได้รับกำรอนุญำตแต่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญำตฯ
(หลักฐำนจำกหน้ำเว็บไซต์คุรุสภำ)
๕.๒ สัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอนระบุตำแหน่งครูผู้สอน หรือ คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้ำที่สอนในโรงเรียน หรือ ตำรำงสอนระบุรำยวิชำที่สอน (ออกโดยฝ่ำยวิชำกำร โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำลงลำยมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตรำโรงเรียน)
๕.๓ หนังสือรับรองประสบกำรณ์ทำงำนและอำยุกำรทำงำนออกโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลงลำยมือชื่อรับรอง
๕.๔ ปริญญำบัตรระดับปริญญำตรี
๕.๕ ใบแสดงผลกำรเรียนระดับปริญญำตรี (Transcript)
๕.๖ บัตรประจำตัวประชำชน
๕.๗ ทะเบียนบ้ำน
๕.๘ เอกสำรเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล (ถ้ำมี)
๖. ค่ำใช้จ่ำย
๖.๑ ค่ำสมัคร จำนวน ๓๐๐ บำท
๖.๒ ค่ำลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๕,๐๐๐ บำท (แบ่งจ่ำย ๓ งวด)
งวดที่ ๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท ==> ชำระวันรำยงำนตัว
งวดที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท ==> สัปดำห์ที่ ๖ ของภำคเรียนที่ ๑
งวดที่ ๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท ==> สัปดำห์ที่ ๑๐ ของภำคเรียนที่ ๑
/ชำระเงิน.....

๔
ชำระเงินค่ำธรรมกำรศึกษำ ได้ที่ ๑. ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ
๒. เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
๓. เคำน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
๗. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
๗.๑ พิจำรณำเฉพำะผู้ที่มีใบอนุญำตให้ปฏิบัติกำรสอน โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
ออกโดยคุรุสภำ และผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูทมี่ ีควำมประสงค์จะพัฒนำตนเองให้ได้รับวุฒิ
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรศึกษำจำกคุรุสภำ
๗.๒ พิจำรณำผลสอบข้อเขียน กำรสอบสัมภำษณ์ ประวัติกำรทำงำนและโครงกำรภำยใต้
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

