๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
.......................................................................................................
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๒ เพื่ อพั ฒนาผู้ที่ จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและยังไม่มี ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่
กระบวนการดําเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากําหนด
เพื่อให้การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๓๑แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคํ า สั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ที่ ๔๑๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีจึงประกาศรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษาปกติ)ดังนี้
๑. จํานวนที่รับสมัคร
จํานวน ๑๘๐ คน
๒. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ กลุ่มครูผสู้ อน
๑) ครูอัตราจ้าง
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาใดๆ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
(๒) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
(๔) เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญ ญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตําแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตําแหน่งครูผู้สอนต้องมี
เอกสารแนบท้ า ยสั ญ ญาจ้ า งระบุ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน และคํ า สั่ งของโรงเรี ย นปี ปั จ จุ บั น ที่ ม อบหมายให้
ปฏิบัติการสอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๒) ครูรอการบรรจุ
ประกาศผลการสอบแข่งขันหรือหนังสือเรียกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยมาประกอบในการสมัคร
๓) ครูที่ได้รบั การบรรจุ
คํ าสั่ งแต่ งตั้ งเข้ ารั บ ราชการเป็ น ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตํ าแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย
มาประกอบในการสมัคร

๒
๒.๒ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาใดๆ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
๔) เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ช่วยสอน จัดการศึกษา บริหาร
จัดการทางการศึกษา โดยมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของหน่วยงาน
๕) มีหนังสืออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา
๒.๓ กลุ่มบุคคลทั่วไป
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไปสาขาวิชาใดๆ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
๔) มีหนังสืออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด
๓. การสมัครและการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๓.๑ สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://eregis.cpru.ac.th/estdnew3/
ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสอบถามข้อมูลได้ทโี่ ทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๕๑๒๐
โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๕๑๕๔
๓.๒ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท
(๑) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินแล้วนํามาชําระเงินด้วยตนเองที่งานการเงินและบัญชี ชั้น ๑
อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.และส่งเอกสารหลักฐานใบสมัครที่
งานบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภายในวันที่ ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๒(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย) หรือ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินแล้วนําไปชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง
ไปรษณีย์มายังงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหา
วชิ ราลงกรณ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ที่ ๒ ถนนชั ย ภู มิ -ตาดโตน ตํ าบลนาฝาย อํ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั งหวัด ชั ย ภู มิ
รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
กลุ่มครูผู้สอน
(๑) ใบสมัครพิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
จํานวน ๑ ฉบับ

๓
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาสัญญาจ้าง (กรณีกลุ่มครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) ประกาศขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกหรือหนังสือเรียกบรรจุ
(กรณีครูรอการบรรจุ)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) คําสั่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีครูที่ได้รับการบรรจุ)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) สําเนาใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๙) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๑๐) หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จํานวน ๑ ฉบับ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และ กลุ่มบุคคลทั่วไป
(๑) ใบสมัครพิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาสัญญาจ้าง (กรณีกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา)
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา อนุญาตให้เข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หมายเหตุ- สําเนาเอกสารต้องเป็นขนาด เอ๔ และรับรองสําเนาด้วยตนเองทุกฉบับ
- กรณีแนบหลักฐานไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม๒๕๖๒ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณทางเว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/,http://www.regis.cpru.ac.th
และFacebook : งานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๖. การสอบคัดเลือก
๖.๑ สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัชชัยภูมิ
หลักสูตรการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
- ภาค กความรู้ความสามารถทั่วไป(ด้านตัวเลข ด้านภาษาไทย ด้านเหตุผล) และความรอบรู้
(๑๐๐ คะแนน)
- ภาค ข วัดแววความเป็นครู คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู และ
กฎหมาย ข้อบังคับของคุรุสภาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (๑๐๐ คะแนน)
๖.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๔สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ(๕๐ คะแนน) สถานที่จะแจ้งท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ภาค ค สอบสัมภาษณ์(วัดความเหมาะสมในวิชาชีพ เช่น บุคลิกภาพ การสื่อสาร เจตคติ)

๔
๗. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่ ๙ สิงหาคม๒๕๖๒
ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ แ ละทางเว็ บ ไซต์
http://www.cpru.ac.th/,http://www.regis.cpru.ac.th และFacebook : งานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
๘. การรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกําหนดการรายงานตัว ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ตามเวลา และสถานที่กําหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก
๙. วันเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะเปิดทําการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๑๐. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๐.๑ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชําระแรกเข้าครั้งเดียว)
๑๐.๒ ค่าประกันของเสียหาย (ชําระแรกเข้าครั้งเดียว)
๑๐.๓ ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
- ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท
- ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท
- ภาคเรียนที่ ๓ จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท

จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
จํานวน ๕๐๐ บาท
จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ ๓๘๙/๒๕๖๒

๕

กําหนดการรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
กําหนดการ

วัน/เดือน/ปี

ประกาศรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์และส่งเอกสารสมัครด้วยตนเอง
๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับไปรษณีย์)
ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายงานตัวเข้าศึกษา
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

