ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กําหนดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ มี คุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลัก สูตรที่เ สนอขอรั บรองจากคุรุ สภา
และผานกระบวนการคัดเลือกอยางเปนระบบ และ
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน กรณี ไม มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยพิจารณาจาก
- สําเนาสั ญญาจ างใหป ฏิบัติหนาที่เ กี่ยวกั บ การสอน จนถึง วันที่ รับ สมั คร
หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู ที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตําแหนง
ครูผูสอน กรณีสัญญาจางไมระบุตําแหนง ครูผูส อน ตอ งมีเ อกสารแนบทายสัญ ญาจางระบุใหป ฏิบัติ
หนาที่สอน และคําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่
รับผิดชอบ
- หนังสือ อนุญาตให ปฏิบั ติก ารสอนโดยไม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และยังไมสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับการผอนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผูสมัครตองมี
หนังสืออนุญาตฯฉบับใหมแลว
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย
พิจารณาจาก
- สํ าเนาสัญญาจางใหป ฏิบัติห นาที่ เกี่ยวกับการสอน หรือบุ คลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒. จํานวนที่เปดรับ จํานวน ๑๘๐ คน

//๓. กําหนดการรับสมัคร…

-๒๓. กําหนดการรับสมัคร สัมภาษณ รายงานตัว และปฐมนิเทศ
กําหนดการ
๑. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๒. สัมภาษณ
๓. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

๔. รายงานตัว ชําระเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา
และปฐมนิเทศ

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

๔. การสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร โดยการสอบขอเขียนและสัมภาษณตามเกณฑการ
คัดเลือกที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด
๕. การจัดการเรียนการสอน เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจงวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๖. การสมัครเขาศึกษา
๖.๑ ผูสนใจสามารถสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น ที่เว็บไซต
http://grad.pnru.ac.th
๖.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปดหมูเรียน กรณีที่มีผูสมัครไม
ครบตามจํานวนที่ประกาศรับ
๖.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัคร ยกเวนกรณีที่กลาวไวในขอ ๖.๒
๗. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

แรกเขาและคาประกัน
ของเสียหาย (๑)
๔,๐๐๐.-

คาธรรมเนียม (บาท)
การศึกษาเหมาจาย/ การรักษาสถานภาพการ
ภาคการศึกษา
เปนนักศึกษา/
(ในภาคการศึกษาที่ ๑-๓)
ภาคการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๓,๐๐๐.- (๒)

หมายเหตุ (๑) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอคืนคาประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐.- บาท ไดเมื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือลาออก/พนสภาพจากการเปนนักศึกษา
(๒) กรณีที่นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓ ตองจายคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐.- บาท ไปจนสําเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๓ ป
//๘. หลักฐานประกอบ…

-๓๘. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ
๑. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พรอมฉบับจริง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหนํา
- สําเนาสั ญ ญาจางให ปฏิบั ติหนาที่ เ กี่ยวกั บ การสอน หรือ บุ คลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก
กรณี ไมมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหนํา
- สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ
สําเนาสมุดประจําตัวครู ที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตาํ แหนงครูผูสอน
กรณีสัญญาจางไมระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญ ญาจางระบุใหป ฏิบัติห นาที่สอน
และคําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
- หนังสือ อนุญาตให ปฏิบั ติก ารสอนโดยไม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และยังไมสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับการผอนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผูสมัครตองมี
หนังสืออนุญาตฯฉบับใหมแลว
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. ๐–๒๕๔๔–๘๕๒๙, ๐–๒๕๒๑–๐๒๘๒, ๐–๒๕๔๔–๘๐๓๔ โทรสาร ๐–๒๕๒๒–๖๖๐๓ หรือที่เวบไซต
บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.pnru.ac.th
จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช บุญประจักษ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

