ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณ สมบัติตามที่กาหนดในเอกสารหลั กสู ตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุส ภา
และผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และ
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยพิจารณาจาก
- ส าเนาสั ญ ญาจ้างให้ ปฏิ บัติห น้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับ สมัคร
หรือส าเนาสมุดประจาตัวครู ที่เป็น ปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่ง
ครูผู้ส อน กรณีสัญ ญาจ้างไม่ระบุตาแหน่งครูผู้ส อน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุใ ห้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน และคาสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่
รับผิดชอบ
- หนั งสื ออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู
และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมี
หนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย
พิจารณาจาก
- ส าเนาสั ญ ญาจ้ างให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ยวกับ การสอน หรือ บุ ค ลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
- สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๑.๔ กรณี ส อนในกลุ่ ม สาขาขาดแคลน หรือ กลุ่ ม STEM ศึ ก ษา (วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์) ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ วุ ฒิ ท าง
การศึกษาและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีหนังสือรับรองการเป็นครูจากสถาบันการศึกษาที่สังกัด
๒. จานวนที่เปิดรับ จานวน ๑๘๐ คน

//๓. กาหนดการรับสมัคร…

-๒๓. กาหนดการรับสมัคร สัมภาษณ์ รายงานตัว และปฐมนิเทศ
กาหนดการ
๑. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
บัดนี้ ถึง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. สัมภาษณ์
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔. รายงานตัว ชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และปฐมนิเทศ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔. การคั ด เลื อ กทุ ก หลั ก สู ต ร โดยการสอบข้ อ เขี ย นและสั ม ภาษณ์ ต ามเกณฑ์ ก าร
คัดเลือกที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
๕. การจัดการเรียนการสอน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๖. การสมัครเข้าศึกษา
๖.๑ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทีเ่ ว็บไซต์
http://grad.pnru.ac.th
๖.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดหมู่เรียน กรณีที่มีผู้สมัครไม่
ครบตามจานวนที่ประกาศรับ
๖.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ ๖.๒
๗. อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

แรกเข้าและค่าประกัน
ของเสียหาย (๑)
๔,๐๐๐.-

ค่าธรรมเนียม (บาท)
การศึกษาเหมาจ่าย/ การรักษาสถานภาพการ
ภาคการศึกษา
เป็นนักศึกษา/
(ในภาคการศึกษาที่ ๑-๓)
ภาคการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๓,๐๐๐.- (๒)

หมายเหตุ (๑) นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอคืนค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐.- บาท ได้เมื่อสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือลาออก/พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีที่นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓ ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐.- บาท ไปจนสาเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี

//๘. หลักฐานประกอบ…

-๓๘. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑. สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้นา
- ส าเนาสั ญ ญาจ้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การสอน หรื อ บุ ค ลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้นา
- สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ
สาเนาสมุดประจาตัวครู ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน
กรณีสัญญาจ้างไม่ร ะบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้า ยสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติห น้าที่ สอน
และคาสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
- หนั งสื ออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู
และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมี
หนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว
๕. กรณี ส อนในกลุ่ ม สาขาขาดแคลน หรื อ กลุ่ ม STEM ศึ ก ษา (วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ให้มีหนังสือรับรองการเป็นครูจากสถาบันการศึกษาที่สังกัด
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. ๐–๒๕๔๔–๘๕๒๙, ๐–๒๕๒๑–๐๒๘๒, ๐–๒๕๔๔–๘๐๓๔ โทรสาร ๐–๒๕๒๒–๖๖๐๓ หรือที่เวบไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.pnru.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

