
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
------------------------------------ 

 

ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดในที่ตั้งและ
รับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด และสามารถใช้เป็นวุฒิ ในการสอบขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมติของคุรุสภา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ  จ านวน  ๑๕๐ คน 
๒. คุณสมบัตผิู้สมัคร 

๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ.รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษาก่อนวันสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน  โดยพิจารณาจากหลักฐานดังนี้ 
๒.๒.๑ กรณไีม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ 
ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก หรือ ส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่งครูผู้สอน 

๒.๒.๑.๒ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูที่ออกโดยคุรุสภาซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร 
ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว 

๒.๒.๒ กรณมีีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาหลักฐานดังนี้ 
๒.๒.๒.๑ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทาง

การศึกษาจนถึงวันที่รับสมัคร หรือส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก 

๒.๒.๒.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
 
 

๓. ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๓๕,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้  
งวดที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

งวดที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

งวดที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
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๔. ก ำหนดกำรรับสมัครและวิธีกำรคัดเลือก 

๔.๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานคณะครุศาสตร์ ห้อง 
๙๑๑  อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยสามารถดาวน์
โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (http://edu.pbru.ac.th) 

ทั้งนี้ หลังจากตรวจหลักฐานและเอกสารการสมัครแล้ว การช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบต้องไปที่งานบริหารคลังและทรัพย์สิน อาคารวิทยาภิรมย์ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. 

๔.๒ วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
๔.๒.๑ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและทดสอบ

ความถนัดทางวิชาชีพครู 
๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ ์

แนวการสอบ : -   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับครู  

- บุคลิกลักษณะ  เชาว์ปัญญา  การแก้ปัญญา 

- ความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู 
๕. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 

๕.๑ ใบสมัคร   จ านวน  ๑  ชุด 
๕.๒ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนา
จ านวน ๑ ชุด 

๕.๔ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๑  ชุด 

๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 

๕.๖ ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๒  ชุด 

๕.๗ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒ ชุด ในกรณีที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ  ๑  ชุด 

๕.๘ เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ ส าเนาสมุด
ประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก หรือ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร  
(เฉพาะกรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถใช้ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการ
จ าหน่ายออก)  จ านวน  ๑  ชุด 

๕.๙ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสือ
อนุญาตฯหมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว   จ านวน  ๑  ชุด 

๖. กำรรับสมัคร 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 

๗. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรับสมัคร 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐๐ บาท  ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการสอบ 

๘. วันและเวลำสอบ 
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๘.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (http://edu.pbru.ac.th)  

๘.๒ ก าหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ส าหรับ
สถานที่สอบทางส านักงานคณะครุศาสตร์จะประกาศให้ทราบภายหลัง) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบ
ก่อนเวลา ๓๐ นาที  

๙. ประกำศผล 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ 
ส านักงานคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th  

๑๐. ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรปฐมนิเทศ และกำรเปิดเรียน 

๑๐.๑ รายงานตัวพร้อมช าระเงินค่ารายงานตัว (จ านวน  ๒,๒๐๐ บาท) และค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท) ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ น. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร ๑๔) 

๑๐.๒ ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้  ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.และวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ อาคาร ๑๔  

๑๐.๓ ก าหนดการเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

http://edu.pbru.ac.th/
http://edu.pbru.ac.th/
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