
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เรี่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนีย~ต่ ณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร~ณฑิต สาฃาวิชาชีพครู 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพีอสอบคัดเลือกเข้าเป็น~กศึกษาหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพีอ~ฒนาครู บุคลากร 

ทางการศึกษา ตามคุณสมป๋'ติ~คุรุสภากำหนด ดัดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หลักสตรและจำนวนนักศึกษาทีรับ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร ณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน ๖๐ คน 

๒. กำหนดการรับสมัครและประกาศรายชีอผู้มี~ท~สอบ 

กิจกรรม กำหนดการ 

ร บัสมัครออนไลน์ ว นัที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท~สอบคัดเลือก วัวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ว นัที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท~เข้าศึกษา วัวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

รายงานตัวและปฐมนิเทศ ว นัที ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๓.๑ สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าระดับ่ปริญณูาตรี หรือเทียบเท่าจากสถา~นการศีกษา ทั ง้ใน 

และต่างประเทศ ทีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

๓.๒ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

โดยแพทย์ปริญญารับรองจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 

๓.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่มีความเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

๓.๔ ไม่เป็นที้เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด 

อ นัเป็นลหุโทษ 

๓.๕ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจะพิจารณาหลักฐาน ด งันี้ 

๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ่การสอนจนถึงวัน่รับสมัครหรือสำเนา 

สมุดประจำ~ว่ครูที่เป็นป้จจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โ โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัณูณูาจ้าง 

ไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารเณบท้ายสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและคำสั่งของโรง~ยนของปีปัจจุ~น 

ที ม่อบหมายให้ปฏิบัติการสอน โดยระบุรายวิชาที่สอนและระดับชั้นที่รับผิดชอบ หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู 

ที เ่ป็นปัจจุบัน 

อ นัเป็นลหุโทษ 

๒) สำเนาใบอนุณูาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวที่ออกโดยคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ 

ในกรณื~อนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวหมดอายุ~วันสมัคร ผ้สูมัครต้องมีหลักฐานแสดงการต่ออายุใบอนุณูาต 

หมายเหตุ: ผ้สูมัครควรมีสัณูณูาจ้างกับสถานศึกษาและหนังสืออนุญาตให้ปฏิ~ติการสอน 

ในสถานศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง ๓ ภาคการศึกษา น บัตั้งแต่เริ่มขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา หาก~ตรง 

,/ตามเงีอนไขดังกล่าว... 



ตามเงีอนไขดังกล่าวอาจจะไม่มีสิท์เนการสมัครสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๔.๑ ร ปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๑ ร ปู 

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาชนของผู้สมัคร จำนวน ~ ชุด 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ชุด 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๔.๔สำเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)/ใบเปลียนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ชุด 

(~าะ~รณีที่ชื่อ -สกุลในเอกสาร~ตรงัน)ของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๔.๕ สำเนาปริญญาบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด 

๔.๖ สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริณูญาตรี จำนวน ๑ ชุด 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด 

([ดยแพทย์ปริญญารับรองจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น) 

๔.๘ ใบอนุญาต~เห้เข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด 

๔.๙ สำเนาสัญญาจ้าง โดยระบุตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ ชุด 

๔.๑๐ สำเนาแต่งตั้งให้เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึง่มีชั่วโมงสอนประจำโรงเรียน 

และประทับตราจากสถานึกษาต้นสังกัด จำนวน ๑ ชุด 

๔.๑๑ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน ที ย่ังไม่หมดอายุ หากหนังสืออนุญาตฯ 

หมดอายุในวันสมัคร ผ้สูมัครต้องนำหนังสืออนุญาตฯ ฦบับใหม่แสดงก่อนเข้ารับการศึกษา จำนวน ๑ ชุด 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ้สูมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท โดยมีขั้นตอน 

และวิธีการ 'าระเงินค่าสมัครดังนี้ 

๕.๑ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าสมัครจากระบบการรับสมัคร และจ่ายเงินฝานเคาน์เตอร์ 

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระด้วยการสแกนบารโค้ด หรือ QR code ทีปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน 

(Bill Payment) ผาน Intemet Banking ของทุกธนาคาร ผ้สูมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ระหว่างวันที่ 

๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖. ขัน้ตอนในการสมัคร 

๖.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามข้อ ๓· 

๖.๒ สมัครแบบออนไลน์ฝานระบบได้ที่ https://admission.pnu ac.th/ 

๖.๓ ลงทะเบียนเพื่อขอชีอฝัเช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคํร 

๖.๔ ~อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด์เห้ถูกต้องครบถ้วน (ก (กรุณาตรวจสอบเลขที่ 

บ ตัรประจำตัวประชาชน์เห้ถูกต้อง เนีองจากระบบจะ~เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงในการติดตาม 

สถานการณ์สมัคร) ผ้สูมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครโดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล 

PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG ความละเอียดขั้นตํ่า ๓๐๐ dpi) 

๖.๕ กรณีทื่เม่สามารถแนบไฟล์หลักฐานประกอบการรับสมัครใดได้ ให้นำสำเนามายี่นได้ 

ในวันสอบ 

๖.๖ เมื่อผู้สมัครทำรายการสำเร็จแล้ว ให้พิมพใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึง่ผู้สมัครต้อง 

ใช้เลขท่~สมัครร่วมกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการติดตามสถานะการสมัคร 

/๗. การพิจารณาการสมัคร... 



๓|. การพิจารณาการสมัคร 

๓,.๑ ต้นสังกัดจะทำการพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติเํองต้นในการส~คร ทั ง้นี้การพิจารณา 

ให้เป็นผู้มีสิท~เข้าศึกษาอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น ๆ ๆ 

๓,.๒ หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องมหาวิทยาลัย 

จะไม่พิจารณาการสมัคร 

๗.๓ กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครภายหลังจากทีได้ทำการยีนเอกสารหลักฐานต่อ 

มหาวิทยาลัยหรือกดยืนยันการสมัครในระบบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและ 

มหาวิทยาลัยจะ~คืนเงินค่ๅสมัคร ทีผ่้สูมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

๗.๔ หากมหาวิทยาลัยิ่ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผ ส้มัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามทีสาขาวิชา 

ก°าหนดหรือยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ตามที่ม้หาวิทยาลัยประกาศ จะถือว่าการสมัคร 

ครั้งนี้เป็นโมฆะและมหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ที ผ่้สูมัครได้จ่ๅยให้กับมหาวิทยาลัย่ 

๘. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ 

บ ตัรประจำัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำัวนักศึกษา หรือ 

บ ตัรอีนใดทีแสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ 

สาขาวิชากำหนด 

๙. วิธีการสอบคัดเลือกเข้าi~กษา 

๙.๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะประกาศรายชีอผู้มีสิท~สอบคัดเลือก ใน ในวันพุธ 

ที  ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www pnu.ac.th 

๙.๒ สอบข้อเขียน~ดความถนัดทางวิชาชีพครู ใน ในวันเสาร์ที ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และสอบสัมภาษณในเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย่นราธิวาสราชนครินทร์ 

๑๐. ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท (เหมาจ่าย) 

๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะประกาศผลการสอบและรายชีอผู้มีสิท~เข้าศึกษา 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทีอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและทางเว็บไซต์www.pnu.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามได้ 

ด งัรายละเอียดในข้อ ๑๖. 

๑๒. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ 

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ประกาศในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมให้มา 

รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานทีที่กิาหนดไว~นประกาศผลการสอบ (ผู้ท~ม่มาร วตามวัน เวลา 

และสถานทีทีกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละ~~ท~การเข้า~กษา) 

๑๓. ระยะเวลาการ~กษา 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร ๑ ปีครึ่ง (๓ ภาคการ~กษา) 

๑๔. สถานทีเรียน 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

๑๕. แผนการจัดการเรียนการสอน 

ว นัเสาร์และวัน่อาทิตย์ 

/๑๖. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล... 



๑๖. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล 

ดีว่นราชการ ข อ้มูลติดต่อสอบถาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชา~พครู 

สำน กังานบัณฑิตวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

. 

มหาวิทยาลิัยนราธิวาสราชนค~นทร์ 

โทร. ๐-๗๓๗~~๙๐๓๐ ตอ ๑๑๖๒ 

หรือ ๐๘๐-๘๖๕๔๐๔๙ 

Website: www.pnu.ac.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณวันที ~~~ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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