ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา ๒๕65
ตามที่คุรุสภามีมติให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
ประกาศรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รหัสการรับรอง 2578
จ านว นรั บ นั ก ศึ ก ษา 180 คน โ ดยใช้ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 – 2566 ฉบั บ ประกาศ
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ล าปาง จึง กาหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา ๒๕65 ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อตามรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๑.๑ รับจานวน ๑๘๐ คน
๑.๒ ระยะเวลาเรียน : ๓ ภาคเรียน
๑.๓ วันที่เรียน : วันเสาร์ – วันอาทิตย์
๑.๔ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ๓๔,๕๐๐ บาท
๒. หลักฐานในการสมัคร (เอกสารทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ ใบ
๒.๒ บั ต รประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รที่ กรอกข้อ ความสมบู รณ์ แ ล้ ว จ านวน ๒ บัต ร กรอกข้อ ความ
ครบถ้วนและติดรูปถ่าย จานวน ๒ ใบ
๒.๓ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
๒.๖ สาเนาปริญญาบัตร จานวน ๑ ฉบับ
๒.๗ สาเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จานวน ๑ ฉบับ
๒.๘ สาเนาสัญญาจ้างระบุตาแหน่งครูผู้สอน จานวน ๑ ชุด
๒.๙ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา/สมุดประจาตัวครู
ที่เป็นปัจจุบันที่ยังไม่มีการจาหน่ายออก จานวน ๑ ฉบับ
๒.๑๐ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสาเนาทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๓. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสาเนา
สมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน
(๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกโดย
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ
ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึง
วันที่รับสมัคร หรือสาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๓.๑) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และวัดแววความเป็นครู
๓.๒) การสอบสัมภาษณ์
๔. การรับสมัครและยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์หลักฐานการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol
๔.๒ พิมพ์ใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท โดยชาระ ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากั ด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ วประเทศ ธนาคารกรุ งไทยจ ากั ด ทุ กสาขาทั่ วประเทศ และเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๔.๓ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๕ (ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3D3qx7X) พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ ๒ และสาเนา
การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครมายังหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ทางลิงค์ Google Form นี้ https://forms.gle/XuU5Pxw4McBag7fb8 ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๒๒๕ หรือสายตรง
ที่เบอร์โทร ๐๙-๕๙๓๕-๕๖๑๐
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ก าหนดประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ ก ในวั น อั ง คาร
ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สานักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
ชั้น ๓ ห้อง ๓๘๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
๖. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กาหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖5
ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

