ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยคณะศึกษาศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุ คคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเป น
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามคุณสมบัติที่คุรุสภากําหนด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

จํานวน 120 คน

2. กําหนดการรับสมัคร
สมัครดวยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก (สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
รายงานตัว และปฐมนิเทศ
เปดเรียน (ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2560)

ตั้งแตบัดนี้ – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

2.การรับใบสมัคร
ขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานสาขาวิชาชีพครู ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือ
Download ทางเว็บไซน http://www.ftu.ac.th/main/th/ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร
1) สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
2) เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยแพทยปริญญา
รับรอง
3) เปนผูมีความประพฤติดี และ ไมมีความเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
4) ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุ โทษ หรือมีผู
รับรองอยางนอย 2 คน
5) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอนจะพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
1) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติ หนาที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รบั สมัคร หรือ สําเนาสมุดประจําตัว
ครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตําแหนงครูผูสอน กรณี สัญญาจางไมระบุตาํ แหนง

ครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุใหปฏิบัติหนาที่สอน และคําสั่งของ โรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายให
ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รบั ผิดชอบ
2) หนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ไดรับการผอนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผูสมัครตองมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหมแลว
ทั้งนี้ผูสมัครจะตองมีสัญญาจางจากสถานศึกษาและสําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอน โดยไมมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้ง 3 ภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไมไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจากคุรุสภา
4. การรับสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร
4.1 สมัครไดท่ี สํานักงานสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. (วันอังคาร–วันเสาร) คาธรรมเนียมการสมัคร 550 บาท
4.2 เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบขอมูลประกอบการสมัคร
จํานวน 1 ชุด
2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 2 ชุด
4) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 2 ชุด
5) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
จํานวน 2 ชุด
6) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
จํานวน 2 ชุด
7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
จํานวน 2 ชุด
8) ใบรับรองแพทย
จํานวน 1 ชุด
9) ใบรับรองจากผูบังคับบัญชา
จํานวน 1 ชุด
10) สําเนาสัญญาจางโดยระบุตําแหนงครูผูสอน กรณีสัญญาจางไม ระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมี
เอกสารแนบทายสัญญาจางระบุใหปฏิบัติหนาที่สอน และคําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายให ปฏิบัติการ
สอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
11) สําเนาหนังสือแตงตั้งใหเปนครู/บุคลากรทางศึกษา ซึ่งมีชั่วโมงสอนประจําในโรงเรียนและตรา
ประทับจากสถานศึกษาตนสังกัด
จํานวน 1 ชุด
12) สําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอน โดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไมหมดอายุ หาก
หนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผูสมัครตองมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหมแลว จํานวน 1 ชุด
* เงื่อนไขการรับสมัคร
1) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะไมคนื หลักฐานและเอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัครไมวาในกรณีใด ๆ
2) ถาผูสมัครมิไดเขาสอบคัดเลือกไมวาในกรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะไมคืนคาธรรมเนียม ใด ๆ ให
5.วิธีการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
5.1 คณะศึกษาศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และทางเว็บไซต
http://www.ftu.ac.th/main/th/

5.2 สอบขอเขียน/สอบวัดแววความเปนครู ในวันเสารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
และสอบสัมภาษณ ในเวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมอิบนูคูต็อยบะฮฺ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในวันสอบผูสมัครจะตองแตงกายสุภาพและไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบอยางนอย 15 นาที
โดยเตรียมหลักฐาน และเอกสารที่ตองนํามา ในวันสอบมีดังนี้
1) บัตรประจําตัวผูเขาสอบหรือ
2) บัตรประจําตัวประชาชน
6. วันประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่อาคารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และที่เว็บไซต http://www.ftu.ac.th/main/th/
7. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ
ผูที่สอบผานตามประกาศผลการสอบใหรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กําหนดไวในประกาศผลการ
สอบ ในวันเสารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ผูที่ไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจะถือวา
สละสิทธิ์การเขาศึกษา)
8. วันเปดภาคเรียน
คณะศึกษาศาสตรกําหนดวันเปดภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
9. สถานที่เรียน
อาคาเรียนคณะศึกษาศาสตร และอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
10. แผนการจัดการเรียนการสอน
1. วันศุกร - วันเสาร
2. วันเสาร - วันอาทิตย
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(ผูช วยศาสตราจารย ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

