
 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครู

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้นเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิต
นักศึกษาครูชั้นปี ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้นักศึกษา
ครูชั้นปีที่ ๑-๕ ให้นักศึกษาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารหมายเลข ๑ จ านวนเป้าหมายการคัดเลือกและการบรรจุนักศึกษาทุนที่คัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒ กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
เอกสารหมายเลข ๓ เกณฑ์การพิจารณาภูมิล าเนาของนักศึกษาที่สมควรเข้าร่วมโครงการ 
เอกสารหมายเลข ๔ วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน 
เอกสารหมายเลข ๕ เงื่อนไขการรับทุนของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณี

คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๖  ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
เอกสารหมายเลข ๗  เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 เอกสารหมายเลข ๘  ก าหนดปฏิทินการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิต
นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 
 

จ านวนเป้าหมายการคัดเลือกและการบรรจุนักศึกษาทุนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

๑. นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จ านวน ๕,๓๓๗ คน 

๒. นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๕,๖๔๕ คน 

๓. นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๓) จ านวน ๕,๗๔๐ คน 

๔. นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔) จ านวน ๕,๓๙๖ คน 

๕. นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๕) จ านวน ๔,๘๔๙ คน 

 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ 
๑. นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี ๒๕๖๑) 

๑) ต้องมีผลการเรียนในภาพรวม วิชาเอก และวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 
๑-๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๒) ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- กรณีสาขาวิชาอ่ืน ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based test) 
(ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๓ หรือ TOEFL CBL ไม่ต่ ากว่า 
๑๒๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๔๐ หรือ IELT ๓.๕ หรือ TOEIC 
๔๕๐ หรือ CEFR ระดับ B๑ 
- กรณีสาขาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based 
test) (ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔๗๓ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ า
กว่า ๑๕๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า IELT ๔ หรือ TOEIC ๕๐๐ 
หรือ CEFR ระดับ B๒  
๓) ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. รับรองจากคุรุ
สภา และ ก.ค.ศ.  
๔) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๒. นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี ๒๕๖๒) 

๑) ต้องมีผลการเรียนในภาพรวม วิชาเอก และวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 
๑-๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๒) ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๒ 
- กรณีสาขาวิชาอ่ืน ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based test) 
(ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๗ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 
๑๒๓ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๔๑ หรือ IELT ๔ หรือ TOEIC 
๔๕๐ หรือ CEFR ระดับ B๑ 
- กรณีสาขาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based 
test) (ไม่รวม  TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๕๑๐ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ า
กว่า ๑๘๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๖๔ หรือ IELT ๔.๕  หรือ 



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ 
TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า ๑๘๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๖๔ หรือ 
IELT ๔.๕ หรือ TOEIC ๖๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๒ 
๓) ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. รับรองจากคุรุ
สภา และ ก.ค.ศ.  
๔) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

๓. นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี ๒๕๖๓ 

๑) ต้องมีผลการเรียนในภาพรวม วิชาเอก และวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปี่ที่ 
๑-๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๒) ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๓ 
- กรณีสาขาวิชาอ่ืน ต้องมีผลคะแนน  TOEFL (paper based test)  
(ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔.๗๓ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 
๑๕๐ หรือ TOEFL  IBT ไม่ต่ ากว่า ๕๒ หรือ IELT ๔ หรือ TOEIC 
๕๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๑  
- กรณีสาขาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based 
test) (ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๕๑๐ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ า
กว่า ๑๘๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากกว่า ๖๔ หรือ IELT ๔.๕ หรือ 
TOEIC ๖๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๒ 
๓) ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. รับรองจากคุรุ
สภาและ ก.ค.ศ. 
๔) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

๔. นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๒ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี ๒๕๖๔) 

๑) ต้องมีผลการเรียนในภาพรวม วิชาเอก และวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 
๑ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๒) ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๔ 
- กรณีสาขาวิชาอ่ืน ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based test)   
(ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๗ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 
๑๕๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๕๒ หรือ IELT ๔ หรือ TOEIC 
๕๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๑ 



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ 
- กรณีสาขาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based 
test) (ไม่รวม  TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๕๑๐ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ า
กว่า ๑๘๐ หรือ TOEIC ๖๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๒ 
๓) ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. รับรองจากคุรุ
สภา และ ก.ค.ศ.  
๔) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๕. นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (บรรจุปี ๒๕๖๕) 

๑) ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย/หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ 
๒) ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๔ 
- กรณีสาขาวิชาอ่ืน ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based test)   
(ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๗ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 
๑๕๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๕๒ หรือ IELT ๔ หรือ TOEIC 
๕๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๑ 
- กรณีสาขาภาษาอังกฤษ  ต้องมีผลคะแนน TOEFL (paper based 
test) (ไม่รวม  TOEFL ITP) ไม่ต่ ากว่า ๕๑๐ หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ า
กว่า ๑๘๐ หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า ๖๔ หรือ IELT ๔.๕  หรือ 
TOEIC ๖๐๐ หรือ CEFR ระดับ B๒ 
๓) ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. รับรองจากคุรุ
สภา และ ก.ค.ศ.  
๔) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

เกณฑ์การพิจารณาภูมลิ าเนาของนักศึกษาที่สมัครร่วมโครงการ 

การสมัครร่วมโครงการนักศึกษาที่พิจารณาการสมัครร่วมโครงการตามภูมิล าเนา โดยมีเกณฑ์พิจารณา
ภูมิล าเนา ดังนี้ 

๑. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 

๒. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา (กรณีแยกกันหรือเสียชีวิต) 

๓. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 

 
เกณฑ์การคัดเลอืกตามภูมิล าเนา  

จ าแนกตามสังกดัของสถานศึกษามีเกณฑ์พิจารณาดังน้ี 

 
๑. กรณีเลือกประเภทโรงเรียนเป็นประถมศึกษา (สพป.) จะพิจารณาภูมิล าเนาตรงกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (อ าเภอ) หากไม่มีผู้สมัครที่ภูมิล าเนาตรงจะพิจารณาตรงกับจังหวัด 

๒. กรณีเลือกประเภทโรงเรียนเป็นแบบโรงเรียนเรียนมัธยม (สพม.) จะพิจาณาภูมิล าเนาตรงกับจังหวัด 

๓. กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจะพิจาณาภูมิล าเนาตรงกับจังหวัด 

๔. กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัด กศน. จะพิจาณาภูมิล าเนาตรงกับจังหวัด 

๕. กรณีเลือกโรงเรียนสังกัด กทม. จะพิจารณาภูมิล าเนาตามพ้ืนที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุ 

 
  
  
 

 
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

  
  
  

 เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 

วิธีการคัดเลอืก สอบข้อเขียน + สอบสมัภาษณ์ (ชั้นปีที่ ๔-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

ข้อเขียน 

วัดสมรรถนะ ๓ ด้าน 
- จิตวิญญาณความเป็นครู โดยก าหนดค่าน้ าหนัก   ร้อยละ ๔๐ 
- ความสามารถในการใช้ภาษา โดยก าหนดค่าน้ าหนัก  ร้อยละ ๓๐ 
- การคิด วิเคราะห์ ผลการแก้ปัญหา โดยก าหนดค่าน้ าหนัก  ร้อยละ ๓๐ 

สอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนในภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยสัมภาษณ์ ณ จังหวัดภูมิล าเนาของตนเอง 

เกณฑ์การคัดเลือก 
ใช้คะแนนรวมจากผลคะแนนสอบข้อเขียน  (๗๐%) 
และสอบสัมภาษณ์ (๓๐%) 

 
 

วิธีการคัดเลอืก สอบข้อเขียน + สอบสมัภาษณ์ (ชั้นปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

ข้อเขียน 

วัดสมรรถนะ ๓ ด้าน 
- จิตวิญญาณความเป็นครู โดยก าหนดค่าน้ าหนัก   ร้อยละ ๔๐ 
- ความสามารถในการใช้ภาษา โดยก าหนดค่าน้ าหนัก  ร้อยละ ๓๐ 
- การคิด วิเคราะห์ ผลการแก้ปัญหา โดยก าหนดค่าน้ าหนัก  ร้อยละ ๓๐ 

สอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนในภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยสถาบันฝ่ายผลิตเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
ใช้คะแนนรวมจากผลคะแนนสอบข้อเขียน  (๑๐๐%) 
โดยเกณฑ์สัมภาษณ์เฉพาะผ่าน และ ไม่ผ่าน 

 
 
  
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

 

เงื่อนไขการร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูช้ันปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิต
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีเงื่อนไขการร่วมโครงการ ดังนี้ 

๑. ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา แต่มีอัตราบรรจุในภูมิล าเนาที่เลือกสมัครสอบเมื่อจบการศึกษา 

๒. เมื่อจบการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยรวม, ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยรวม
วิชาชีพครู ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓. เมื่อส าเร็จการศึกษาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใช้ประกอบการรายงานตัวเข้ารับ     
การบรรจุ 

๔. เมื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่าตามที่ สกอ. ก าหนด 

 
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก 

๑. เปิดรับสมัครโดยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปิดระบบเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปิดระบบเวลา ๒๓.๕๙ น.  https://muakru.thaijobjob.com 

๒. ช าระค่าสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่านเคาน์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
๓. นักศึกษาที่สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  

๕. สอบข้อเขียนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามสอบท่ีผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ 

๖. การสอบสัมภาษณ์ 
    ๖.๑ ปี ๔ – ๕ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๕- ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
    ๖.๒ ปี ๑ – ๓ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปี ๔ – ๕ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๗.๒ ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปี ๑ – ๓ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๗ 
 
 

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายการเอกสาร หมายเหตุ 
๑. ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๕ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สมัครผ่าน URL: 
https://muakru.thaijobjob.com 

๒. ใบช าระเงินค่าธรรมเนียม ๔๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา  หรือ บิดา หรือ มารดาของ
ผู้สมัคร 

 

๖. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript) กรณเีป็นนักศึกษาปี ๒ – 
๕ 

 

๗. ส าเนา ปพ.๑ (ด้านหลัง) กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑   
๘. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) กรณเีป็นนักศึกษา 
    ชั้นปี ๒ – ๕ 

มหาวิทยาลัยออกให้ 

๙. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) กรณเีป็นนักศึกษาชั้นปี 
๑ 

มหาวิทยาลัยออกให้ 

๑๐. หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)  
๑๑. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  

 
  



 

 
 

ข้อมูลติดต่อ 

เอกสารหมายเลข ๘ 
 
 

 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
ของฝ่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ครุศาสตร์ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐ ชี้แจงนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติการสมัครเข้า

ร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครู ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

-คณะครุศาสตร์/ห้องประชุมราช
พฤกษ์ 

๒๗ พ.ย. ๖๐ - 
๑๖ ธ.ค. ๖๐ 

- ตรวจสอบ 
 (เอกสารการสมัครของนักศึกษา) 

- ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- คณะกรรมการตรวจสอบการรับ
สมัคร 

๑๙ ธ.ค. ๖๐ - จัดท าเอกสารการสมัครให้ สกอ. - ครุศาสตร์ /  
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

หมายเหตุ รายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 


