
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีพครู  ประจําภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
____________________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก                 
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจําภาคการศึกษาที่ ๒                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑.  จํานวนที่เปิดรับ 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ภาคพิเศษ  (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
รับจํานวน  ๑๘๐  คน 
 ๒.  คุณสมบัติของผูส้มัครสอบคัดเลือก 
 ๒.๑  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า                                  
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ                         
โดยต้องได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรน้ี 
 ๒.๒  เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 
 ๒.๓  ผู้สมคัรสอบ  มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคต่อไปน้ี คือ  โรคเร้ือน  วัณโรค            
ในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ               
อย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเร้ือรัง 
 ๒.๔  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ 
หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ๓.  หลักฐานการสมัคร 
 ๓.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒  สําเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
         จํานวน  ๑  ชุด 

 ๓.๓  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๔  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล จํานวน  ๑  ชุด 

 
 

  



~ ๒ ~ 
 

 

 เอกสารเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ ์เฉพาะผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  
 ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้าฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู (ถ้ามี) โดยระบุวิชา                
ที่สอนในโรงเรยีนที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา  และผ่านการรับรองมาตรฐานสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และให้ผูม้ีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์นํามา                 
แสดงต่อกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 หมายเหตุ  เอกสารข้อ ๓.๑-๓.๔  ให้ผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
ทุกฉบับ แล้วสแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB อัพโหลดในขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

 ๔.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร                          
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                                    
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครรายนัน้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิน้ 

 ๕.  การสมัคร 
   กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนและอัพโหลดหลักฐานการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์                      
ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 ๖.  การชําระค่าสมัคร 
  ชําระค่าสมัครจํานวน  ๗๐๐  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถพิมพ์ใบชําระเงิน                         
ค่าสมัครเรียนในระบบ ไปชําระเงินได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ                                                
ต้ังแต่วันที่ ๒๑ กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์  เม่ือผูส้มัครกรอกรายละเอียด                               
อัพโหลดหลักฐานการสมัครและชําระเงนิคา่สมัครเรียนตามระยะเวลาท่ีระบุในประกาศรบัสมัคร 

หมายเหตุ  ๑.  หากผูส้มัครไม่ได้เข้าสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 
  ค่าสมัครในทกุกรณี 
 ๒.  ค่าสมัครไม่รวมค่าธรรมเนียมของ 7-Eleven  

 ๗.  ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
การรับสมัคร ๒๑ กันยายน - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาการชําระเงินค่าสมัครเรียน ๒๑ กันยายน - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
สอบข้อเขียน (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.) ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
(เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป) 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สอบสัมภาษณ์ (เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป) ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
(เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป) 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาการชําระเงินรายงานตัว ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๘.  การประกาศรายชื่อ 
      การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณแ์ละการประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิ
เข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลยัจะประกาศรายช่ือที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลยั http://www.grad.nrru.ac.th
และเว็บไซต์รบัสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

 ๙.  อัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวม ๓ ภาคการศึกษา                 
คือ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓, ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ โดยชําระค่าลงทะเบียนเรียน                          
ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ ผูเ้ขา้รับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครตู้องเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเงือ่นไขของคุรสุภา 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 
 

 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 

 
 
ที่    





 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  เน้ือหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ น้ัน 

 เพ่ือให้การดําเนินการสอบคัดเลือก เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  จึงออกประกาศเน้ือหาที่สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

เนื้อหาท่ีสอบ วัน เวลา สถานที ่
๑.  จิตวิทยาสาํหรับครู 
๒.  วัดแววความเป็นครู 
๓.  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
     และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๔.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
     และการประกันคุณภาพ 
๕.  หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๖.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     ทางการศกึษา 

 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. 

สถานที่สอบ 

จะประกาศให้ทราบอีกคร้ัง                  
พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 

 
 

(โดยใช้ดินสอ 2B) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
ที่ ๐๖๒๔/๒๕๖๓ 




