
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 

 ประจาํภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕  

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

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีการสมัครออนไลน ดังนี้ 
 

 ๑. รายละเอียดการรับสมัคร 

  จํานวนรับ ๑๒๐ คน 
 

 ๒. กําหนดการรับสมัคร 
 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑)  สมัครทางอินเทอรเน็ต (ผานทางระบบออนไลน) ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓) สอบขอเขียน (ผานทางระบบออนไลน) ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕) สอบสมัภาษณ (ผานทางระบบออนไลน) ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๖) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๗) รายงานตัว ปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๘) เปดเรียน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 ๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

  ๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไปจากในประเทศหรือตางประเทศท่ีไมมี

คุณวุฒิครู ซ่ึง ก.พ.รับรอง 

  ๓.๒  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน (กรณีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก        

    ๑) สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน จนถึงวันท่ีสมัคร หรือสมุดประจําตัวคร ู        

ท่ีเปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก โดยสัญญาจางตองระบุตําแหนงครผููสอน  

    ๒) สําเนาหนังสือจากคุรุสภาท่ีอนุญาตใหปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู           

ท่ียังไมสิ้นสุดระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัครผูสมัครตองมีหนังสือ

อนุญาตฯ ฉบับใหมแลว (กรณีอยูระหวางดําเนินการตออายุไมสามารถสมัครได) 

 
๒/๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ี... 



 - ๒ - 

 
  ๓.๓  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร)ู พิจารณาจาก 

    ๑)  สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน จนถึงวันท่ีสมัคร หรือสมุด

ประจําตัวครูท่ีเปนปจจุบันยังไมมีการจําหนายออก 

    ๒)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  

 ๔. วิธีการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร 

  สมัครผานชองทางออนไลน (Online) เทานั้น โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

  ๔.๑  ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดจาก

เว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th 

  ๔.๒  สมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง          

ไมเวนวันหยุดราชการ ท่ีเว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th  

    ๑)  ใหผูสมัครสอบ เขาไปท่ีเมนู รับสมัครนักศึกษาใหม จากนั้นเลือกประเภทท่ีตองการ

สมัคร และบันทึกขอมูลในใบสมัครสอบใหถูกตองครบถวน จากนั้นระบบจะออกรหัสประจําตัวผูสมัคร และ

แบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครใหโดยอัตโนมัติ 

    ๒)  ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไมมีเครื่องพิมพ ในขณะนั้น 

สามารถเขามาพิมพในภายหลังไดโดยใชรหัสผูสมัคร 
    ๓)  นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๒) ไปยื่นชําระเงินคาสมัครสอบท่ีเคาเตอร 

บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี  ๒๐ มีนาคม 

๒๕๖๕  ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานการสมัคร 

(โดยนํามาแสดงในวันสอบคัดเลือก เม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินให ไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น) ท้ังนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาสมัครในการสอบภายในวันและเวลาท่ีกําหนด   

  ๔.๓  ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร เปนเงิน ๖๐๐ บาท 

  ๔.๔  เงินคาสมัครสอบจะไมคืนใหทุกกรณี 
 

 ๕.  หลักฐานการสมัคร (แนบหลักฐานในระบบรับสมัครออนไลน)  

  ๕.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  จํานวน ๑ ชุด 

  ๕.๒  รูปถายขนาด ๑ นิ้ว             จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน ๑ ชุด 

  ๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน             จํานวน ๑ ชุด 

  ๕.๕  สําเนาวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (ทรานสคริปฉบับสมบูรณ + หนังสือรับรองคุณวุฒิ/

    ใบปริญญา) จํานวน ๑ ชุด     

  ๕.๖  กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด 

  ๕.๗  สําเนาสัญญาจาง ซ่ึงออกโดยผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน ๑ ชุด    

  ๕.๘  สําเนาตารางสอน              จํานวน ๑ ชุด    

 ๓/๕.๙ สําเนาหนังสือ... 



 - ๓ - 

 
  ๕.๙  สําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอน โดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู โดยสํานักงาน         

    คุรุสภาเปนผูออกให และตองไมหมดอายุกอนวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑ ชุด  
 

  หมายเหตุ**  

  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร และตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก

ผูสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัคร

จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังส้ิน 
 

 ๖. อัตราคาเลาเรียน 

  เหมาจายตลอดหลักสูตร เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบงจาย ดังนี้ 

  ๖.๑  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๖.๒  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๖.๓  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๖ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

 ๗.  การคัดเลือกเขาศึกษา (ผานทางระบบออนไลน) 

  ๗.๑  สอบขอเขียน วันเสาร ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

  ๗.๒  สอบสมัภาษณ วันเสาร ท่ี ๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 

 ๘. วิธีการคัดเลือก 

  ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน (ภาค ก) ประเมินประวัติ ผลงาน และสอบสัมภาษณ 

(ภาค ข) จํานวนรวม ๑๕๐ คะแนน 

  ๘.๑  ภาค ก  ความรอบรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  ๘.๒  ภาค ข ประเมินประวัติ ผลงาน จากการทํางานในอดีต (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 

 

 ๙.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก  

  ๙.๑  ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์สอบขอเขียน วันจันทรท่ี  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต         

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th  

  ๙.๒  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันจันทร ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต     

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th  

  ๙.๓  ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ์ เข าศึกษา วันจันทร  ท่ี  ๑๓  มิ ถุนายน  ๒๕๖๕  ทางเว็บไซต                 

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.sru.ac.th เว็บไซตบริการการศึกษา http://www.reg.sru.ac.th  
 

 ๑๐.  การรายงานตัวและปฐมนิเทศ  

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ในวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 

 

 ๔/๑๑. ระยะเวลา... 

http://www.reg.sru.ac.th/
http://www.reg.sru.ac.th/
http://www.reg.sru.ac.th/


 - ๔ - 

 
 ๑๑.  ระยะเวลาการศึกษา 

  จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ๓ ภาคเรียน 
 

 ๑๒.  การจัดการเรียนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนวนัเสารและวันอาทิตย โดยเริ่มเรียนสัปดาหแรก วันท่ี ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 



รูปถาย 

ขนาด ๑ นิว้ 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ผานทางระบบออนไลน) 

วันท่ี ................เดอืน................................. พ.ศ. …………. 

๑.  ช่ือ – สกุล   ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว)........................................สกุล................................................ 

ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss.)............................................................................................... 

๒.   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

      วัน/ เดือน/ ปเกิด ..................................................................................อายุ................................................... ป 

๓.  ท่ีอยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

........................................................... รหัสไปรษณีย     โทรศัพท ........................................ 

โทรศัพทมือถือ ...............................................................E - mail……………………………………..…………………………. 

Line ID…………………………………….........Facebook……………………………………………………………………………….. 

๔.   สถานท่ีทํางาน 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

........................................................... รหัสไปรษณีย     โทรศัพท ........................................ 

๕.   ตําแหนงปจจุบัน 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

๖.   ประสบการณในการประกอบวิชาชีพคร ู

จํานวน.....................................ป.........................................................เดือน...................................................วัน 

เลขประจําตัวสอบ............................................. 

๒/๗.วุฒ.ิ....….. 



 
-๒- 

๗. วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

 ชือ่เต็มวุฒิการศึกษา.......................................................................................ชื่อยอ............................................. 

 สาขา............................................................................สถาบนัการศึกษา.............................................................. 
 

๘.  ประสบการณการทํางาน  

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  
 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

.....................................................................................................................................................................................

............ ........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 ๓/๑๐. แนวคิด.... 



-๓- 

๑๐.  แนวคิดท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกประการ 

หากตรวจสอบในภายหลัง พบวาขาพเจาขาดคุณสมบัต ิขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลยัฯ ตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกและการเขาศึกษา 

โดยไมขออุธรณใด ๆ ท้ังสิ้น และขาพเจาจะปฏิบัติตามเกณฑและขอบังคับท่ีคุรุสภากําหนดทุกประการ 

ลงชื่อ ......................................................... ผูสมัคร 

(..........................................................) 

วันท่ี ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 

 หลักฐานประกอบการสมัครเขาศึกษา (ลําดับท่ี ๒ – ๘) จํานวน ๑ ชุด พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

และแนบมาในระบบรับสมัครออนไลน 

  ๑)  รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  (ถายไมเกิน ๖ เดือน)          

  ๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 

  ๓)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ชุด 

  ๔)  สําเนาวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (ทรานสคริปฉบับสมบูรณ + หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ 

   ใบปริญญา)  จํานวน  ๑ ชุด 

  ๕)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีท่ีชื่อ - สกุลในเอกสาร 

   หลักฐานไมตรงกัน) 

  ๖)  สําเนาสัญญาจาง  ซ่ึงออกโดยผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ ชุด 

  ๗)  สําเนาตารางสอน  จํานวน ๑ ชุด 

  ๘)  สําเนาหนังสืออนุญาตใหปฏิบัติการสอน โดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู 
โดยสํานักงานคุรุสภาเปนผูออกให และตองไมหมดอายุกอนวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

จาํนวน ๑ ชุด 

๔/สําหรับ... 



 
-๔- 

สําหรับเจาหนาท่ี 

  ผูสมัครยื่นเอกสารครบถวน 

  ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบ โดยผูสมัครจะตองนําเอกสารมายื่นเพ่ิมเติม คือ……………….................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ๑. หากตรวจสอบพบในภายหลังวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูสมัคร      

  ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามกฎหมาย      

  และใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาแลว 

  ๒. ใหผูสมัครทุกคนแอดไลนกลุมเพ่ือรับขอมูลขาวสารการสมัครและสอบคัดเลือกอีก ๑ ชองทาง 

 

 

ลงชื่อ .............................................. เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

           (...................................................) 

วันท่ี ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 

 

 


	๒. กำหนดการรับสมัคร
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