
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------- 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ  จ านวน  ๑๘๐  คน 

 ๒. ก ำหนดกำรรับสมัคร  

วัน / เดือน/ปี รำยละเอียด 
๑ กันยำยน ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 

https://admission.kpru.ac.th และเพจเฟสบุ๊คคณะครุศาสตร์  
๕ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 
ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๒๔.๐๐ น. 
 

ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๓๐๐ บาท ได้ท่ี  
   - ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
   - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑ 
   - เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

๕ ตุลำคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และระเบียบการสอบและขอบเขต
เนื้อหาในการสอบ ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 

๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๕ สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   - ข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
   - ข้อสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th  

๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ ๑ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑ , เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

๑๙ – ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ ความเป็นครู 
๒๖ – ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑ 
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๒ 
 

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร 
      ๓.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 
 (๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ 
 (๒) ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก หรือ ส ำเนำสัญญำจ้ำง
ระบุต ำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ (ประเภทครู) ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลำที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร 
ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว หรือเอกสารแสดงการยื่นต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับการอนุญาต 
แต่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ (หลักฐานจากหน้าเว็บไซต์คุรุสภา) ภายในวันรับสมัคร  

๔. ขั้นตอนกำรสมัครออนไลน์ทำงเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 
    ๔.๑. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะเกณฑ์และตรงตามคุณสมบัติของ
ผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยศึกษาจากประกาศรับสมัครนักศึกษาตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 ๔.๒ เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th กรอกรหัสบัตรประชาชน คลิก   
ในช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ คลิกปุ่ม “เริ่มกรอกข้อมูลสมัคร” 
 ๔.๓ ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร และด าเนินการ             
ตามขั้นตอนการสมัครจนครบทุกขั้นตอนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูล
การสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 

  ๔.๓.๑ การอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 
และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องพร้อมลงลำยมือชื่อทุกฉบับก่อนอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ ขนาดของไฟล์
เอกสารการสมัครต้องไม่เกิน ๒ MB ในรูปแบบไพล์ .pdf ดังนี้ 
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   ๒. ส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ (ประเภทครู) จำกคุรุสภำ ที่ยังไม่หมดอำยุ กรณีที่หนังสืออนุญาตฯ หมดอายุหรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการขอ ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่ หรือเอกสารแสดงการยื่นต่ออายุหนังสือ
อนุญาตฯ ที่ได้รับการอนุญาต (หลักฐานจากหน้าเว็บไซต์คุรุสภา) มาใช้อัพโหลดแทน 
   ๓. ส านาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)  
  ๔.๓.๒ กรณีท่ีข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  

๔.๓.๓ กรณีท่ีผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นระบบจะแสดง  
“แบบฟอร์มใบสมัคร” เพ่ือให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (ส าหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอก
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง) 
 ๔.๔ คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก” ระบบจะแสดงหน้าเว็บเพจให้กรอก           
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย คลิก  ในช่องฉันไม่ ใช่ โปรแกรมอัตโนมัติ                  
และคลิกตรวจสอบข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร เลือก “พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร”  



๓ 
 

  ๔.๔.๑ ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์หรือบันทึกใบช าระเงินไว้ในครั้งแรกท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึก
ได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจจากนั้นคลิกเมนู "พิมพ์ใบช าระ
เงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และคลิกเครื่องหมาย เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และคลิก
ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร เลือก “พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร” 

    ๔.๕ ผู้สมัครน ำใบช ำระเงินค่ำสมัครสอบคัดเลือก จ ำนวน ๓๐๐ บำท ไปช าระค่าสมัครสอบ
คัดเลือก ได้ที่  

 ๔.๕.๑ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 ๔.๕.๒ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗ - eleven 
 ๔.๕.๓ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 
 โดยสำมำรถยื่นช ำระเงินภำยในเวลำ ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  

    ๔.๖  หากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตรวจสอบพบว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง             
ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และจะไม่คืนเงินค่ำสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 ๕. หลักฐำนประกอบกำรสัมภำษณ์ (ให้น ำมำวันสัมภำษณ์วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๕                 
เวลำ ๑๓.๐๐ น. โดยเป็นเอกสารฉบับจริง) 
          ๕.๑ หลักฐานจากคุรุสภา หนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ (ประเภทครู) ออกโดยคุรุสภำ หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมี
หนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือเอกสารแสดงการยื่นต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับการอนุญาตแต่ยัง
ไม่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ หรือกรณีที่หนังสืออนุญาตฯ อยู่ในระหว่างการขอ ให้แสดงหลักฐานการขอรับ
หนังสืออนุญาตฯ ที่ออกโดยสถานศึกษา 
           ๕.๒ สัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอนระบุต าแหน่งครูผู้สอน หรือ ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในโรงเรียน หรือ ตารางสอนระบุรายวิชาที่สอน (ออกโดยฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
หรือผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน) 
 ๕.๓ หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานและอายุการท างานออกโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ลงลายมือชื่อรับรอง  
 ๕.๔ ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 
 ๕.๕ ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) 
 ๕.๖ บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๕.๗ ทะเบียนบ้าน 
 ๕.๘ เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
 ๕.๙ เอกสารอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตรที่
ออกโดยสถานศึกษานั้น ๆ  

  



๔ 
 

 ๖. ค่ำใช้จ่ำย 
 ๖.๑ ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท 
 ๖.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท (แบ่งจ่าย ๓ งวด)  
  งวดที่ ๑ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ==> ช าระวันรายงานตัว  
  งวดที่ ๒ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ==> สัปดาห์ที่ ๖ ของภาคเรียนที่ ๑  
  งวดที่ ๓ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ==> สัปดาห์ที่ ๑๐ ของภาคเรียนที่ ๑  
  ช าระเงินค่าธรรมการศึกษา ได้ที่    ๑. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
      ๒. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗ - eleven 
      ๓. เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

๗. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 

     ๗.๑ พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) ออกโดยคุรุสภา หรือกรณีที่หนังสืออนุญาตฯ อยู่ในระหว่างการขอ ให้แสดง
หลักฐานการขอรับหนังสืออนุญาตฯ ที่ออกโดยสถานศึกษา หรือผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีความ
ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาจากคุรุสภา    
     ๗.๒ พิจารณาผลสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ ประวัติการท างานและโครงการภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
  
 


