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ประกาศวิทยาลัยสันตพล 
ฉบับท่ี 28/2563 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ตามที่คุรุสภามีมติให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ ในการประชุม
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 มกราคม 2562 และได้มีประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ ของวิทยาลัยสันตพล รหัสการรับรอง 2109 จ านวนรับ 180 คน 
โดยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2566 ตามรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น  

 

วิทยาลัยสันตพลจึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติการสอนและผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอนเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และได้ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
1.1 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน  จ านวนรับ 150 คน 

 1.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาก่อนวันที่สมัครเรียนหลักสูตรนี้ 

 1.1.2 เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติการสอน 
บางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่สมัคร อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1.1.2.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูที่ระบุต าแหน่งครูผู้สอนที่ระบุรายวิชา
และระดับชั้นที่รับผิดชอบ และส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน หรือ 

 1.1.2.2 ส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดย 
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 

 1.1.2.3 ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก และหนังสืออนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

1.2  ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน จ านวนรับ 30 คน 
 1.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จ

การศึกษาก่อนวันที่สมัครเรียนหลักสูตรนี้ 
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2. ระยะเวลาเรียน วันเวลาเรียน และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
2.1 ระยะเวลาเรียน : 3 ภาคการเรียน หรือ 1.5 ปี 
2.2 วัน เวลาเรียน : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร : 59,300 บาท 

 
 

3. วิธีการสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 
3.1 การขอทราบรายละเอียดการสมัคร 

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียด และขอซื้อใบสมัครได้ที่ ห้องรับสมัคร อาคาร The Pride 
วิทยาลัยสันตพล (อาคารหลังใหม่ติดถนนอุดร – สกล) ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่   
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
ได้ที่ http://www.stu.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ท่ี  

3.1.1 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน โทร. 088-652-0070 
3.1.2 ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน โทร. 082-306-6100 
 

3.2 ก าหนดการรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต้องยื่นใบสมัคร ณ ห้องรับสมัคร อาคาร The Pride วิทยาลัยสันตพล 

(อาคารหลังใหม่ติดถนนอุดร-สกล) ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564            
เวลา 8.30 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

3.3 หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.3.1 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน 

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

3.3.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ชุด 
3.3.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ชุด 
3.3.1.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   จ านวน  1  ชุด 
3.3.1.5 ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิ  

                            ระดับปริญญาตรี       จ านวน  1  ชุด 
3.3.1.6 ส าเนาปริญญาบัตร ยกเว้น กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร จ านวน  2  ชุด 
3.3.1.7 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด 

 
 
 
 

/3.3.1.8 หลักฐานที่... 
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3.3.1.8 หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          - เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูที่ระบุต าแหน่งครูผู้สอนที่ระบุรายวิชา

และระดับชั้นที่รับผิดชอบ และส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน หรือ 
          - ส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  
            โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 

- ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก และหนังสืออนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน  1  ชุด 

3.3.2 ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน 
3.3.2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง 

        ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน  3  รูป 
3.3.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ชุด 
3.3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ชุด 
3.3.2.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   จ านวน  1  ชุด 
3.3.2.5 ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิ  

                             ระดับปริญญาตรี       จ านวน  1  ชุด 
3.3.2.6 ส าเนาปริญญาบัตร ยกเว้น กรณียังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร จ านวน  2  ชุด 
3.3.2.7 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด 
 

   3.4 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร
และสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงพร้อมส่ง
หลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ  ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือส่ง
เอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครสอบจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

3.5 การรับสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารตามข้ อ 3 .3 ตาม วัน เวลา และสถานที่  

ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.2 
 

3.6  อัตราค่าสมัครสอบ 
3.6.1 ค่าสมัครสอบ  700   บาท 
3.6.2 เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกและการก าหนดการสอบคัดเลือก 
4.1 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

4.1.1  วิทยาลัยสันตพลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2564 ทางเว็บไซต์ http://www.stu.ac.th เวลา 14.00 น. 

4.1.2  วิทยาลัยสันตพลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม (รอบที่ 2)  
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.stu.ac.th เวลา 14.00 น. 
 

4.2 การสอบคัดเลือก 
4.2.1 ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง 

ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 
2564  และเข้ ารับการทดสอบข้อ เขี ยน ใน วันศุ กร์ที่  26 กุมภาพั นธ์  2564 เวลา 13 .00  – 15.00  น .                            
ณ วิทยาลัยสันตพล 

- วิชาที่สอบ 

ประเภทของผู้สมัคร วิชาที่สอบ (ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ) 
 

ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน 
 

- ข้อสอบ 11 มาตรฐานวิชาชีพครู 
- ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 

ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน 

 

4.2.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวัน เสาร์ที่  6 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ 
http://www.stu.ac.th เวลา 14.00 น. 

4.2.3 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 
(สถานที่และเวลาสอบ จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน) 

 

5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วิทยาลัยสันตพลจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวัน เสาร์ที่  20 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์  

http://www.stu.ac.th เวลา 14.00 น. 
 

6. ก าหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน 
6.1 การรายงานตัว 
     6.1.1 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ให้มายื่นเอกสาร 

(ตามข้อ 3.3 อีก 1 ชุดเพ่ือจัดส่งคุรุสภา) ในวันรายงานตัว พร้อมช าระค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 59,300 บาท 
ณ ห้อง STU Service Center อาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล (หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) 

 6.1.2 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
(เพ่ิมเติม) ในกรณีมีผู้สละสิทธิ์ 

/6.1.3 วันอาทิตย์ท่ี... 
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     6.1.3 วันอาทิตย์ท่ี  28 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ (เพ่ิมเติม) ให้มายื่น

เอกสาร (ตามข้อ 3.3 อีก 1 ชุดเพ่ือจัดส่งคุรุสภา) ในวันรายงานตัว พร้อมช าระค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 
59,300 บาท ณ ห้อง STU Service Center อาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล (หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) 

 

6.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์  
ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 9.00 น. 

 

6.3 เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 
 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 
 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
 

                                                                                (นายจักริน  นันทโพธิเดช) 
                                                                            รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                                         อธิการบดี 


