
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------ 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรบัรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคุรุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จ านวน ๑๘๐ คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียดใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
  ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นนักศึกษาไทย 

 ๑.๒ เป็นครูผู้สอน โดยได้รับใบอนุญาตสอนจากคุรุสภา และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ 
             รับสมัครในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ส านักงาน 
             คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.), กอง 
             ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) , ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ,  
             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๑.๓ เป็นครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเอกที่คุรุสภาก าหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
๑.๔ มีรายชื่ออยู่ในระบบ KSP School ของสถานศึกษาต้นสังกัด   

  ๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ ส าเนา 

                                          ประกาศให้บรรจุเข้ารับราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน โดยเอกสารต้อง 
                                          ระบุต าแหน่งครูผูส้อน กรณเีอกสารไม่ระบุต าแหนง่ครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบทา้ย 

           ที่ระบุให้ปฏิบัติหนา้ที่สอน หรือมีค าสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 
           โดยระบุรายวิชา และระดับชัน้ปีที่รบัผิดชอบในปีการศึกษาปัจจบุัน  
  ๑.๕.๒ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

                                           ซึ่งออกโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่หมดอายจุนถึงวันสุดท้ายของการ 
                                           รับสมัคร 
  ๑.๕.๓  หนังสือรับรองบุคคลและการส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาจากสถานศึกษาต้นสังกัด 
                      ๑.๖ เป็นครูผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูในสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสถานศึกษา 
                            ที่ผ่านการประเมินจาก สมศ.  
                      ๑.๗ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  
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๒. ก าหนดการรับสมัคร  
    รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๒๓.๕๙ น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
www.tcas.cmru.ac.th 

๓. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย (ต้องมีฉบับจริงมาแสดงยืนยันในวันรายงานตัว)   
๓.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๒ ฉบับ 
๓.๒ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ   จ านวน ๒ ฉบับ 
๓.๓ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒  ฉบับ 
๓.๔ เอกสารแสดงถึงการได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ดงันี้ 

  ๓.๔.๑ กรณีผู้สมัครเป็นผู้สอนตามสัญญาจ้างให้ใช้ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
                                        การสอน และยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุต าแหน่ง 
                                          ครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุต าแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
                                          ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือค าสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุ 
                                          รายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบปีปัจจุบัน  จ านวน ๑  ฉบับ  
  ๓.๔.๒ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการครูให้ใช้ ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
                                        ครูให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยประกาศจะต้องระบุต าแหน่งครูผู้สอน หรือ 
                                          ค าสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิด 
                                          ชอบของปีปัจจุบัน จ านวน ๑  ฉบับ 
                      ๓.๕ ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
                            ซึ่งออกโดยคุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุจนถงึวันสุดท้ายของการรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓.๕ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกดั ตามข้อ ๑.๕.๓ 
                      ๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป   
  ๓.๗ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ค าน าหน้านาม จ านวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ พร้อมยืนยันข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะครุศาสตร์ ศูนย์เวียงบัว อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ (ตึก ๒๗) ชั้น ๑ เลขที่ ๒๐๒ ถนนช้างเผือก ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 
๕๐๓๐๐ 

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน  
๔.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ๕๐๐ บาท ให้ช าระ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ  

(ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น) 
๔.๒ ค่าลงทะเบียนเรียน   

๔.๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งจา่ย ๓  งวด ดงันี ้ 
 - ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท  
                              และ ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
 - ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 - ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๕ ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท 

๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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๕. การส่งหลักฐานการสมัคร 

     ผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี ้

          ๕.๑ ยื่นทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งพัสดุอ่ืน  
          ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ (วงเล็บมุมซองว่า  

                 “ใบสมัครวิชาชีพครู”) ตามที่อยู่ที่ระบุ วนัสุดทา้ยของการรับเอกสารหลักฐานการสมัคร  
                คือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณียป์ระทับในวนัส่ง  
  
 
 
 
 
 
          หมายเหตุ 

            กรณีส่งใบสมัครและส าเนาหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามก าหนด หรือ 
                 ขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร 
          ๕.๒ ยื่นด้วยตนเอง  

           ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

                           ชั้น ๑ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่  

                           ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๖. การสอบคัดเลือกและก าหนดการสอบคัดเลือก  
๖.๑ ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีรายชื่อในประกาศผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษ 
      สัมภาษณ์ตามเกณฑ์คุณลกัษณะความเปน็ครู ตามมาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา ประสบการณ ์
      การสอนและประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนนิการสอบคัดเลือกก าหนด  

 ๖.๒ การประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พิจารณาจากคะแนนรวมของคะแนนสอบข้อเขียนกับคะแนน 
                             สอบสมัภาษณ์ โดยเรียงล าดบัจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา   
                             จากคะแนนรวมสอบข้อเขียนคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์และเวลาทีส่มคัรก่อน-หลังตามล าดบั 
  ๖.๓ ก าหนดการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่       เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                  

                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร ์

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ๒๐๒ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

             (ใบสมัครวิชาชีพครู) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ......... เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

ส. ๑๐ เม.ย.๖๔ 
ถึง ศ. ๓๐ เม.ย. ๖๔ 
 

ประกาศรับสมคัร 
 

ส. ๑๐ เม.ย.๖๔  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ศ. ๓๐ เม.ย.๖๔
เวลา ๒๓.๕๙ น.  

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง
เว็บไซต์การรับสมัคร 
www.tcas.cmru.ac.th 
 

 

ส. ๑๐ เม.ย.๖๔ 
ถึง ศ. ๓๐ เม.ย. ๖๔ 
 

ช าระเงินค่าสมัคร 
 

ส. ๑๐ เม.ย.๖๔  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ศ. ๓๐ เม.ย.๖๔
เวลา ๒๓.๕๙ น.  

เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

 

พ. ๕ พ.ค. ๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
พร้อมห้องสอบ 

๐๘.๓๐ น. เว็บไซตค์ณะครุศาสตร ์
www.education.cmru.ac.th 
และ 
เว็บไซต์การรับสมัคร 
www.tcas.cmru.ac.th 

 

ส. ๑๕ พ.ค. ๖๔ สอบข้อเขียน ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ตามประกาศ ผู้สมัครแสดงหลักฐาน
ใบเสร็จการช าระเงิน 
ค่าสมัครโดยปริ้นจาก
เว็บไซต์ส านักทะเบียนฯ 

 สอบสัมภาษณ ์ ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามประกาศ 

จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔ ประกาศผลรายชื่อ 
ผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 

๐๙.๐๐ น. เว็บไซต์การรับสมัคร 
www.tcas.cmru.ac.th 
และ เว็บไซต์คณะครุศาสตร ์
www.education.cmru.ac.th 

 

จ. ๒๔ พ.ค. ถึง 
อา ๓๐ พ.ค. ๖๔ 

ผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวผา่น 
Internet  และบันทึก
ข้อมูลประวตัิผ่านทาง
เว็บไซต์ ส านัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป   

ส. ๕ มิ.ย.. ๖๔ 
 

-รายงานตัว 
ตรวจสอบเอกสาร 
-ปฐมนิเทศและ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ตามประกาศ นัก ศึกษารายงานตั ว
ออนไลน์ทางเว็บ ไซต์
ส านักทะเบียนฯพร้อม 
ปริ้นเอกสารน ามายื่นใน
วันรายงานตัว      

ส. ๒๖ มิ.ย.๖๔  เข้าช้ันเรียน 
 

ตามตารางเรยีน ช้ัน ๘  
อาคารราชภฏั ๙๐ ปี 

เรียนวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์ 

 

http://www.tcas.cmru.ac.th/
http://www.education.cmru.ac.th/
http://www.education.cmru.ac.th/

