
 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เร่ือง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------   

    ต าม ท่ี คุ รุ สภ า ไ ด้ประกาศรับ รอง  ห ลัก สูตรประกาศนี ยบั ต รบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า ชีพครู                      
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปเกณฑ์ท่ีคุรุสภา
ก าหนด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2563 และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้            

1. จ านวนที่รับนักศึกษาเช้าเรียน ปีการศึกษา 2563 จ านวน  60 คน 
 

2. เปิดเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563    

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๓.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา            
ท่ีได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
                     ๓.2 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา 
                     ๓.๓ และต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพท่ีคุรุสภาออกให้ก่อนวันท่ีคุรุสภาก าหนด โดยรายช่ือโรงเรียนท่ีระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน 
 

 ๔. ก าหนดการรับสมัคร 
รายการ ระยะเวลา 

1. สมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยหรือสมัครทาง
ออนไลน์ apply.plu.ac.th 

ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  11 กุ มภาพั น ธ์  2563  ถึ ง วั น ท่ี                     
28 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์           
ท่ี http://www.plu.ac.th 

วันท่ี 6 มีนาคม  2563 

3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี  14  มีนาคม  2563   
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยติดประกาศ 
และผ่าน http://www.plu.ac.th 

ภายในวันท่ี  27  มีนาคม  2563 

5. รายงานตัวปฐมนิเทศนิเทศและช าระค่าลงทะเบียน  วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 
6. เปิดเรียน (ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563)  เริ่มต้ังแต่ วนัเสาร์ท่ี 6 และวันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 

2563 เป็นต้นไป 
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๕. วิธีการสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบัณฑิต ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๕ ช้ัน ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี                           
28  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
http://www.plu.ac.th หรือ ออนไลน์ (apply.plu.ac.th)  
 

 ๖. อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียม 
  6.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท  
  6.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท (ในกรณีผู้ท่ีได้เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยช าระเต็มจ านวน ในวันเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2563) 
  6.3 ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1,500 บาท (ช าระในกรณี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) 
  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณี            
ท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

 ๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
   (7.1) ใบสมัคร จ านวน 1 ชุด 
   (7.2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจากคุรุสภา หากหนังสืออนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่ 
   (7.3) ส าเนาสัญญาจ้างจากสถานศึกษา ว่าเป็นครูผู้สอน    
   (7.4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (7.5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (7.6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 4 รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า) 
   (7.7) ส าเนาหนังสือแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี (ถ้ามี)    
   (7.8) ส าเนาปริญญาบัตร 
   (7.9) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี  
   (7.10) ส าเนาใบขอเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
   (7.11) เอกสารท่ีน ามาแนบใบสมัครจ านวน 2 ชุด ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย
ตนเองทุกฉบับมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครท้ังหมดท่ีรับไว้ 
 

 ๘. การสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ 
   8.1 การสอบคัดเลือก เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 
    เวลา    09.00 - 12.00 น.  สอบข้อเขียน 
    เวลา    13.30 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
   8.2 สถานที่สอบ 
    อาคารเรียน 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่วนอินโดจีน 
 

 หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีก าหนด โดยเตรียมอุปกรณ์การสอบพร้อมท้ัง
บัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้สอบมาด้วย 
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            9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
     มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะประกาศราย ช่ือผู้มี สิทธิ์ เข้ าสอบ วัน ท่ี  6 มีนาคม 2563            
ทางเว็ปไซต์ www.plu.ac.th    
 

 10. อัตราค่าเล่าเรียน 
           เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นักศึกษาช าระ

ค่าลงทะเบียนเต็มจ านวนในวันรายงานตัว ในวันท่ี 10 เมษายน 2563 
 

 11. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 , 2) นักศึกษาต้อง

ระบุช่ือสถานศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ชัดเจน หากภายหลังมีปัญหาใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณี ดังกล่าว 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเล้ียง) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 


