ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ ที่ ก.พ. รับรอง
2. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พิจำรณำจำกหลักฐำน ดังนี้
- สำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนำสมุด
ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีกำรจำหน่ำยออก โดยสัญญำจ้ำงต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญำจ้ำง
ไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงระบุให้ปฏิบัติหน้ำที่สอนและคำสั่งของโรงเรียนปี
ปัจจุบันที่มอบหมำยให้ปฏิบัติกำรสอนระบุรำยวิชำและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
- หนังสืออนุญำตให้ปฏิบัติกำรสอนโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ซึ่งคุรุสภาออกให้
หำกหนังสืออนุญำตฯ หมดอำยุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่แล้ว
ข. กรณี มี ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน ดังนี้
- สำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จนถึงวันที่
รับสมัคร หรือสำเนำสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีกำรจำหน่ำยออก
- สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. จำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำและ
2. จำกกำรพิจำรณำประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกหลักฐำนกำรสมัคร
3. จำกผลกำรสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์
4. จำกผลกำรพิจำรณำคุณลักษณะและบุคลิกภำพ ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและจิตวิญญำณของ
ควำมเป็นครู
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกำศกำรรับสมัครสอบ
คัดเลือก และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด้ ไม่ดั้งสิ้น
สถานที่รับสมัคร

คณะครุศำสตร์ ห้องสำนักงำนคณะครุศำสตร์ ชั้น 1 อำคำร 6
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง
จังหวัดปทุมธำนี 13180 เบอร์โทรศัพท์ 02-529-3099
หรือ http://edu.vru.ac.th

การรับสมัคร
1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐำนกำรรับสมัครให้ครบถ้วน ณ คณะครุศำสตร์
ห้องสำนักงำนคณะครุศำสตร์ ชั้น 1 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี
เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. สำเนำสัญญำจ้ำง (ที่เป็นปัจจุบัน จนถึงวันรับสมัคร)
2. สำเนำหนังสืออนุญำตให้ปฏิบัติกำรสอนโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครู
3. สำเนำปริญญำบัตร
4. สำเนำรำยงำนผลกำรเรียน (Transcript)
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
6. สำเนำทะเบียนบ้ำน
7. สำเนำใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี)
8. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
9. ใบสมัคร
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กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. สำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนำสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีกำร
จำหน่ำยออก
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(ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกแผ่นก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร)
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บำท (ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ยกเว้นกรณีที่มหำวิทยำลัยไม่ดำเนินกำรสอน)

ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน
1. ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 35,000 บำท (โดยประมำณ)
2. เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ 08.30 – 17.30 น. (แล้วแต่ตำรำงเรียน)
จานวนที่รับ

180 คน จัดกำรเรียนกำรสอนห้องละไม่เกิน 30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนกำรสอน ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กาหนดการ
กาหนดการ
รับสมัครนักศึกษำ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำต่อ
รำยงำนตัวและปฐมนิเทศ
เปิดภำคเรียนที่ 1/2561

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม –
14 พฤษภำคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 10 มิถุนำยน 2561

วันที่ 15 มิถุนำยน 2561

ช่องทาง
รับสมัครที่ สำนักงำนคณะครุศำสตร์
อำคำร 6
ช่องทำงกำรรับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ที่
http://ent.vru.ac.th หรือ
http://grad.vru.ac.th
โดยที่ผสู้ มัครไม่ต้องเดินทำงมำสมัครด้วยตนเอง
และเอกสำรกำรสมัครทั้งหมด นำมำส่งในวันที่
24 มิถุนำยน 2561

หน้ำเว็บไซต์ คณะครุศำสตร์ หรือเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยำลัย
วันที่ 24 มิถุนำยน 2561
ตรวจสอบสถำนที่ทำงเว็บไซต์ เริ่มสอบ
เวลำ 9.00 น.
วันที่ 27 มิถุนำยน 2561
หน้ำเว็บไซต์ คณะครุศำสตร์ หรือเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยำลัย
วันที่ 7 กรกฎำคม 2561
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
วันเสำร์ที่ 18 สิงหำคม 2561 ตรวจสอบในวันรำยงำนตัว

