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บันทึกแนบท้ายประกาศรับสมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (รุ่น 9 ปีการศึกษา 2565) 

Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

(ระยะที่ 2) 

---------------- 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 
 1.2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาและมีสัญญาจ้าง  โดยให้ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันรับสมัคร หรือ สมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก  โดยสัญญาจ้าง
ต้องระบุ ต าแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุต าแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้
ปฏิบัติหน้าที่สอนและค าสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่
รับผิดชอบ   

      1.3 เป็นผู้ที่ส าเร็จปริญญาอื่น ที่สนใจจะเข้าสู่วิชาชีพครู ทีม่ีสถานศึกษารับรองว่าจะรับเข้าฝึกปฏิบัติงานหรือ
ฝึกประสบการณ์ โดยต้องระบุชื่อสถานศึกษา และหลักฐานลงนามโดยสถานศึกษาว่ายินดีรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

2. เอกสารประกอบการสมัคร  
           2.1 ส าเนาบัตรประชาชน 

2.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 
2.3 ส าเนาใบปริญญาบัตร  

(กรณีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบัน ให้ส าเนาอย่างละ 1 ฉบับมาทั้งหมด) 
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แนบไปพร้อมกับการสมัคร 

(ให้ใช้รูปถ่ายชุดสุภาพจากร้านถ่ายภาพหรือชุดครุยของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา) 
2.5 ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน จนถึงวันรับสมัคร หรือ สมุดประจ าตัวครูที่เป็น 

          ปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุ ต าแหน่งครูผู้สอน  และหนังสืออนุญาตให้ 
          ปฏิบัติการสอน ออกโดยส ำนักงำน เลขำธิกำรคุรุสภำ ที่ยังไม่หมดอายุในช่วงวันรับสมัคร  

             ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เข้ารับการฝึก   
     ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง แนบประกอบการสมัคร  

        2.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
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            อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครรำยกำรที่ 2.1-2.6 พร้อมหลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำ
สมัครทำงไปรษณีย์ (แบบด่วน) มาท่ี อาจารย์มณีดิลก พรหมสุนทร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  
(ชั้น 1 อาคารบริหาร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานหลักสูตร) เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงศาล  
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  โทร 095-2919365  
 
3. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต 
หมวดวิชาชีพครู บังคับ 27 

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 
 

หมวดวชิาชีพครูบงัคบัเรียน 27 หน่วยกิต 
146 101  หลกัแห่งวชิาชีพครู      3(3-0-6) 
   (Principle of Teaching Profession) 
146 102  ความเป็นครู      3(3-0-6) 
   (Self-Actualization for Teacher) 
146 103  ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู    3(3-0-6) 
                                       (Language and Culture for Teacher)  
146 104  จิตวทิยาส าหรับครู      3(3-0-6) 
                                      (Psychology for Teacher) 
146 105  หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้       3(3-0-6) 
                                       (Curriculum and Learning Management) 
146 106  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  3(3-0-6) 
   (Education Innovation and Information Technology) 
146 107  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้    3(3-0-6) 
   (Learning Measurement and Evaluation) 
146 108  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้     3(3-0-6) 
   (Research for Learning Development) 
146 109  การบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Educational Quality Management) 

 
หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 7 หน่วยกติ 
146 201  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพระหวา่งเรียน   1(80 ชัว่โมง) 
   (Practicum)  
146 202  การฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวชิาเฉพาะ 1  3(240 ชัว่โมง) 
   (Teacher Profession Internship 1) 
146 203   การฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวชิาเฉพาะ 2  3(240 ชัว่โมง) 
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4. ก าหนดเปิดรับสมัคร  สถานที่  วันเวลา และค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       วันที่รับสมัคร :    วันที่ 8-31 มีนาคม  2565 
       สถำนที่รับสมัคร  สมัครผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดย สแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง เพ่ือ
กรอกข้อมูลและส่งใบสมัคร 
 

                                       
 
 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร : ค่าสมัคร 500 บาท  โดยช าระเข้าบัญชี ด้านล่าง 
 

 
 
 
 
5. วิธีการคัดเลือก การประกาศผลและเงื่อนไขการเข้าเรียน 

1. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ที่ให้ความส าคัญกับผลการเรียนในระดับปริญญาตรี  ประสบการณ์การท า
หน้าที่ครู  และผลประเมินการปฏิบัติงานหรือรับรองการท างานโดยสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน หรือ
หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพครู  

2. ใช้การสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความพร้อม ความมุ่งมั่น และความเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู 

    สอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565  เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. ณ อาคารโจเซฟมาเรีย  
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หรือสถานที่อ่ืนใดที่เหมาะสม  โดยวิทยาลัยจะประกาศขั้นตอนหรือวิธีการ  
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ  

 

3. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน  
     ประกาศผลวันที่ 16 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์วิทยาลัย  https://www.stic.ac.th/th/category/graduate-

diploma-thai-announcements   
          

4. ยืนยันการเข้าศึกษาโดยการช าระเงิน  ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
5. ปฐมนิเทศ  วันที่ 30 เมษายน 2565 
6. การเปิดเรียน  เริ่มเรียน วันเสาร์ที่  4  มิถุนายน 2565 
 
 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี  ช่ือบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา     เลขท่ีบญัชี 416-1-01128-8 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบรุี ช่ือบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา            เลขท่ีบัญชี 946-3-00464-9 

ถ่ายภาพหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมแจ้งรายละเอียด มาที่ ไอดีไลน์  sticfinance   
(ใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บไว้ ทางคณะจะรวบรวมมาให้ ในวันสอบ/สัมภาษณ์/ปฐมนิเทศ) 

https://www.stic.ac.th/th/category/graduate-diploma-thai-announcements
https://www.stic.ac.th/th/category/graduate-diploma-thai-announcements


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อนุมตัิให้ใช้หลักสูตร ปี 2561-2565 หน้า 4 

 

 
7. อัตราค่าลงทะเบียน และการช าระค่าลงทะเบียนเรียน : คำ่ลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร  50,000 

บำท   แบ่งช าระ ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง  ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 : ยืนยันสิทธิ์ก่อนปฐมนิเทศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  12,500 บาท 
ครั้งที ่2 : วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2565     12,500 บาท 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565    12,500 บาท 
ครั้งที่ 4 : วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2566    12,500 บาท 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ถนนรังสิตนครนายก (คลอง 14)   
จ.นครนายก  26120   โทรศัพท์ : 0-3734-9933-5 ต่อ 6465   Fax : 0-3734-9936 หรือ โทร 095-2919365 
อาจารย์มณีดิลก พรหมสุนทร  

          
 
 

  


