
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ตามที่ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  
ตามมาตรฐานวิชาชีพประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๖๓ แห่ง ๖๔ หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ในสั งกั ดต่ างๆ  ที่ ยั งไม่ มี ใบ อนุญ าตประกอบวิช าชีพท างการศึ กษ า ดั งนั้ น  จึ งข อ เปิ ด รับ สมั ค ร 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                 

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเลขอ้างอิง 19011QZJMT28331

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags
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ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ ที่ ก.พ. รับรอง 
2. ปฏิบัติงำนสอนในโรงเรียน หรือมีโรงเรียนปฏิบัติกำรสอนตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ 
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการสมัคร 
1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน    จ ำนวน 2  รูป 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน 2  ชุด 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน 2  ชุด 
4. ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  จ ำนวน 2  ชุด 
5. ส ำเนำรำยงำนผลกำรเรียน (Transcript)    จ ำนวน 2  ชุด 
6. ส ำเนำใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน 2  ชุด 
7. ส ำเนำสัญญำจ้ำง ฉบับปัจจุบัน (ถ้ำมี)    จ ำนวน 2  ชุด 
8. ส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  

(ประเภทครู) (ถ้ำมี)      จ ำนวน 2  ชุด 
 (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกแผ่นก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร) 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1. จำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
2. จำกกำรพิจำรณำประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกหลักฐำนกำรสมัคร 
3. จำกผลกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ข้อสอบด้ำนวิชำชีพครู  

และข้อสอบภำษำอังกฤษ และกำรสอบสัมภำษณ์ 
4. จำกผลกำรพิจำรณำคุณลักษณะและบุคลิกภำพ ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและจิตวิญญำณ 

ของควำมเป็นคร ู
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประกำศกำรรับสมัคร 

สอบคัดเลือก และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  
ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
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ช่องทางการรับสมัคร  
 ผ่ำนระบบออนไลน์ที่ http://ent.vru.ac.th  หรือ https://bit.ly/3jMTOf1 
 (โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทำงมำสมัครด้วยตนเอง) 
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บำท (ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ยกเว้นกรณีที่มหำวิทยำลัยไม่ด ำเนินกำรสอบ) 
 
ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน 

1. ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 35,000 บำท (โดยประมำณ) 
2. เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์  
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 จัดกำรเรียนกำรสอน ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี 
 
ก าหนดการรับสมัคร 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี ช่องทาง 
รับสมัครนักศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภำคม  

– 14 กันยำยน 2565 
ช่องทำงกำรรับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ที่ 
http://ent.vru.ac.th หรือ 
https://bit.ly/3jMTOf1 
โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทำงมำสมัครด้วยตนเอง  

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 กันยำยน 2565 หน้ำเว็บไซต์ คณะครุศำสตร์ 
(http://edu.vru.ac.th/main/) หรือเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยำลัย (http://grad.vru.ac.th) 

วันสอบคัดเลือก วันที่ 24 กันยำยน 2565 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกทำง
เว็บไซต์ คณะครุศำสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยำลัย  

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำต่อ 

วันที่ 30 กันยำยน 2565 หน้ำเว็บไซต์ คณะครุศำสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยำลัย 

รำยงำนตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 8 ตุลำคม 2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

เปิดภำคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2565 ตรวจสอบในวันรำยงำนตัว 
หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตำมที่คุรุสภำก ำหนด 

http://ent.vru.ac.th/
https://bit.ly/3jMTOf1
https://bit.ly/3jMTOf1

