
 
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ที่ ศษ.ศศ. 396/2563 

เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 6) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ตามที่คุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย โดยให้จัดการเรียน

การสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ที่จะประกอบวชิาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิตวชิาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัคร
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ประเภทผู้ปฏิบตัิการสอน    

1.1.1. ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จ 
การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 
1.1.2. เป็นผูป้ฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รบัผูป้ฏิบัติงานธุรการหรอืด ารงต าแหน่งทีป่ฏิบัติการสอน บางเวลา 
โดยพิจารณาจากหลักฐานดังนี้  

1.1.2.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตัง้ให้เป็นครูหรือ  
1.1.2.2 ส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ  
1.1.2.3 ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจบุันยงัไม่มีการจ าหนา่ยออก และหนังสืออนุญาต ให้
ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

 1.2 ประเภทผู้ไมป่ฏิบัติการสอน    
1.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จ 
การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 

 
2. รายละเอียดการรับสมัคร ระยะเวลาเรียน วันเวลาเรียน และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
 2.1 รับสมัคร จ านวน  180  คน 
 2.2 ระยะเวลาเรียน :  3 ภาคเรียน  
 2.3 วัน เวลา ในการเรียน :  เสาร์ – อาทิตย์  เวลา  08.30 – 17..30 น. 
 2.4 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  โดยช าระแรกเข้าคร้ังเดียว ณ วันรายงานตัว 
  2.4.1 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน  50,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
  2.4.2 ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบตัิการสอน  55,000 บาท  ตลอดหลักสูตร  (โดยมีเงื่อนไข ต้องเข้ารับการอบรม 

เตรียมความพร้อม และเสริมพื้นฐานความเปน็ครู ก่อนเปิดภาคเรียน)  
 
 
 
 
 



3. หลักฐานการสมัคร 
 3.1 ประเภทผู้ปฏิบตัิการสอน    

3.1.1 ส าเนาสมุดประจ าตัวครูทีเ่ป็นปัจจบุันยงัไม่จ าหน่ายออก หรือ สัญญาจ้างระบุต าแหน่งผู้สอน     
(ที่เป็นปัจจุบนั จนถึงวันรับสมัคร)       จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.1.2 ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  
หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอาย ุในวันสมัคร ผูส้มัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบบัใหม่แล้ว จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.1.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งปฏบิัตกิารสอนของโรงเรียน     จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.1.4 ส าเนาตารางสอน        จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1 ชุด 
3.1.6 ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน 1 ชุด 
3.1.7 ส าเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี     จ านวน 1 ชุด 
3.1.8 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระดบัปริญญาตรี)      จ านวน 1 ชุด 
3.1.9 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ (ไมส่วมเสื้อยืด ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาด า)   จ านวน 1 รูป 
 
หมายเหตุ หลักฐาน ข้อ 3.1.1 – 3.1.4 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและ
ประทับตราสถานศึกษา 
 

 3.2 ประเภทผู้ไมไ่ด้ปฏบิัติการสอน    
3.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1 ชุด 
3.2.2 ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน 1 ชุด 
3.2.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)      จ านวน 1 ชุด 
3.2.4 ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   จ านวน 1 ชุด 
3.2.5 ส าเนาปริญญาบัตร         จ านวน 1 ชุด 
3.2.6 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งปฏบิัตกิารสอนของโรงเรียน  (ถ้ามี)    จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.2.7 ส าเนาตารางสอน (ถ้ามี)       จ านวน 1 ชุด 
 รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
3.2.8 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถา้มี)      จ านวน 1 ชุด 
3.1.9 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ (ไมส่วมเสื้อยืด ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาด า)   จ านวน 1 รูป 

 
4. วิธีการสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร 
 4.1 สมัครได้ที่ www.enroll.cas.ac.th  
 4.2 ค่าสมัครสอบ 500 บาท 
 4.3 เงินค่าสมัครสอบจะไม่คนืให้ทุกกรณี 

4.4 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูส้มัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตต่้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทัง้สิ้น 
  



5. การคัดเลือกเข้าศึกษา 
 5.1 เปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์  www.enroll.cas.ac.th 
 5.2 สอบข้อเขียน วันอาทิตยท์ี่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ณ อาคารธรรมศาลา  
 คุณหมอพ็ญแข ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ. พล จ.ขอนแก่น 
 5.3 สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  ณ อาคาร 5 (ตกึแพทย์หญิงเพญ็แข 
 ชนะวงศ์) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซยี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
6. การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน 

รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย  
ในวันเสารท์ี่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   
(ผู้ไม่มารายงานตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) 

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โทร.043-246536 ต่อ 403 / 097-3038383 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์ฉัตรชัยพลรัตน์) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
 


