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ประกาศวิทยาลัยสันตพล 
ฉบับท่ี 16/2557 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสันตพลเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต          
สาขาวิชาชีพครู แก่บุคลากรทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  3/2558 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น          
วิทยาลัยสันตพล จึงเปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู     
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และได้ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา

ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 
1.2 มีรายชื่อในการส ารวจของต้นสังกัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับครู สพฐ., ส านักงาน กศน., 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีต้นสังกัดส่ง
รายชื่อให้คุรุสภา รับทราบความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรนี้ 

1.3 เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา 
1.4 ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา 

1.4.1 กรณีมีใบอนุญาตการสอน 
1.4.1.1 ส าเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร กรณีมีสมุดประจ าตัวครู         

ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออกให้แนบส าเนามาด้วย 
1.4.1.2 ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา ที่ออกให้ภายในวันที่ 19 กันยายน 2556 และ   

ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ทั้งรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ต้องตรงกับ            
การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน 

1.4.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
1.4.2.1 ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่เป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ (ไม่ใช่ธุรการ

ปฏิบัติการสอนบางเวลา) 
1.4.2.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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2. จ านวนนักศึกษาที่รับ วันเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
2.1  จ านวนนักศึกษาที่รับ :  60 คน 
2.2  วัน เวลาเรียน : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 
2.3  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร : 35,000 บาท  

 ภาคเรียนที่ 2/2557  จ านวน   15,000 บาท 
 ภาคเรียนที่ 1/2558  จ านวน  10,000 บาท 
 ภาคเรียนที่ 2/2558  จ านวน  10,000 บาท 
 

3.  วิธีการสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 
3.1 การขอทราบรายละเอียดการสมัคร 

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียด และขอซื้อใบสมัครได้ที่ STU Service Center อาคาร The Bliss 
วิทยาลัยสันตพล สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.stu.ac.th หรือ โทร.สอบถามรายละเอียด       
การรับสมัครได้ที่  042 -323-464 กด 0 หรือ 085-456-3999 ระหว่างวันที่  20 กุมภาพันธ์  – 11 มีนาคม 2558             
เวลา 8.30 – 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 ก าหนดการสมัคร 
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษา ต้องยื่นใบสมัคร ณ  ห้อง STU Service Center อาคาร The Bliss วิทยาลัย     

สันตพล ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2558  เวลา 8.30 – 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3.3 หลักฐานการประกอบการสมัคร 

3.3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง  
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน    จ านวน  3  รูป  

3.3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ชุด 
3.3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ชุด 
3.3.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา              อย่างละ 1  ชุด 
3.3.5 ส าเนาปริญญาบัตร       จ านวน  2  ชุด 
3.3.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ชุด 
3.3.7 เอกสารแสดงว่าผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในการส ารวจของต้นสังกัด  

หรือคุรุสภารับทราบ (ถ้ามี)      จ านวน  1  ชุด 
3.3.8 ส าเนาสัญญาจ้างให้ด ารงต าแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัคร 

หรือส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก  จ านวน  1  ชุด 
3.3.9 ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพคร ูโดยออกให้ภายในที่ 19 กันยายน 2556 และ 
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หรือใบประกอบวิชาชีพครู  จ านวน  1  ชุด 
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      3.4 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัครและ   
สอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น             
และผู้สมัครสอบจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.5 การรับสมัคร 
ผู้สมคัรต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารตามข้อ 3.3 ด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา และสถานที่     

ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2    
3.6 อัตราค่าสมัครสอบ 

3.6.1 ค่าสมัครสอบ  500   บาท 
3.6.2 เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 

 
4. การสอบคัดเลือกและการก าหนดการสอบคัดเลือก 

4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
วิทยาลัยสันตพลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 1              

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล และทางเว็บไซต์  http://www.stu.ac.th              
เวลา 13.00 น. 

4.2 การสอบคัดเลือก 
4.2.1 ให้ ผู้ ส มั ค รที่ มี ร า ยชื่ อ เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เ ลื อก  สอบข้ อ เขี ยน  จ ากแบบทด สอบ                      

วัดแววความเป็นครู ในวันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. 
4.2.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 1              

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล และทางเว็บไซต์  http://www.stu.ac.th              
เวลา 13.00 น. 

4.2.3 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 (สถานที่
และเวลาสอบ จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน) 

 
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

วิทยาลัยสันตพลจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่   24 มีนาคม 2558   ณ ชั้น 1              
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล และทางเว็บไซต์ http://www.stu.ac.th เวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stu.ac.th/
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6.  ก าหนดการเปิดเรียน 
6.1 การรายงานตัว 
     ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ให้มายื่นเอกสาร (ตามข้อ 3.3) ในวันรายงานตัว พร้อมช าระค่าลงทะเบียนเรียน    

ภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 15,000 บาท ณ ห้อง STU Service Center อาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล               
ในวันพฤหัสบดีที่  26 มีนาคม  2558 เวลา 8.30 – 17.00 น. 

6.2 การปฐมนิเทศและเปิดเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 
 
 จึงเรียนมาให้ทราบทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558 
 
 
                                จักริน  นันทโพธิเดช 
 
                                                                                (นายจักริน  นันทโพธิเดช) 
                                                                            รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                                         อธิการบดี 


