ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2562
…………………………………………………………….
ด้ ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ ได้ รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และได้รับการ
อนุมั ติให้เปิด สอนหลั ก สู ตรดั งกล่าว จากสานัก งานเลขาธิก ารครุสภา ประจาปีก ารศึก ษา 2562
เพื่อพัฒนาผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ดาเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากาหนด
อธิ ก ารบดี อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงก าหนดหลัก เกณฑ์ การรับ สมัค รบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จาก
บุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี และมีคุณ สมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด จึง
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษาปกติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma (Teaching Profession)
2. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา
3. จานวนที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 180 คน โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณารับในลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลทั่วไป ครูผสู้ อน (สัญญาจ้าง) และสาขาวิชา ในอัตรา
ที่เหมาะสมเพื่อโอกาสและเกิดความเป็นธรรมของผูเ้ ข้าสอบ

-24. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผูท้ ี่มสี ิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 กรณีกลุ่มบุคคลทั่วไป
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่
สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่
รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
4.2 กรณีกลุ่มครูผู้สอน (สัญญาจ้าง)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่
สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่
รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
4. เป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้า งไม่
ระบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคาสั่ง
ของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
5. การจาหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดาเนินการจาหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. โดยสมัครด้วยตนเอง และต้อง
กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อม ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ
สมัครอื่นๆ ตามที่กาหนด ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 200 บาท ณ สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) พร้อมชาระค่าสมัคร
จานวน 500 บาท ณ งานคลั ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธั นวาคม 2550 (อาคารตึก 9 ชั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหรือ มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
ของหลักสูตรแล้ว พบว่าข้อมูลและเอกสารเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด ผู้สมัครยินดีให้
มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่มีเงื่อนไข

-36. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์
6.2 ถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง 2 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
6.5 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ชุด
6.6 สาเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ชุด
6.7 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
6.8 สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด (กรณีสมัครกลุ่มครูผสู้ อน สัญญาจ้าง)
7. การสอบคัดเลือก / การประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
7.2 ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ท่ี 26
พฤษภาคม 2562 (สอบ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ อาคารและห้ อ งสอบโปรดดู ต าม
รายละเอียดประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบ และกรุณาเตรียมดินสอ 2 บี และปากกามาด้วย)
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ : ประกาศ ณ สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเว็บไซต์ http://www.sskru.ac.th
8. วันรายงานตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1)
ผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ให้มารายงานตัว ปฐมนิเทศ พร้อมลงทะเบียนเรียน
ในวั น เสาร์ท่ี 1 มิถุ น ายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ ง 5703 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกีย รติ
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่ า
ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท และค่าลงทะเบียนเรียน 11,000 บาท)
9. วันเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะเปิดทาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวั นเสาร์ ท่ี 8 มิ ถุ นายน 2562 เป็ นต้ นไป สถานที่ จั ดการเรี ยนการสอน ณ อาคารพั ชรกิ ติ ยาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

-410. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.1 ค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษา (ชาระแรกเข้าครั้งเดียว)
1,000 บาท
10.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (ชาระแรกเข้าครั้งเดียว)
1,000 บาท
10.3 ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
35,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนที่หนึ่ง 11,000 บาท
ภาคเรียนที่สอง 12,000 บาท
ภาคเรียนที่สาม 12,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศเลขที่ 156 / 2562

-5เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตารางกาหนดการ

กาหนดการ
1. การขายใบสมัคร และการรับสมัคร

2. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่
17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555
22 พฤษภาคม 2562
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555
และเว็บไซต์ http://www.sskru.ac.th

3. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

5. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาต่อ

ภายในวนที่ 29 พฤษภาคม 2562
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555
และเว็บไซต์ http://www.sskru.ac.th

6. รายงานตัว ปฐมนิเทศ
และลงทะเบียนเรียน

เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
ห้อง 5703 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555

7. เปิดทาการเรียนการสอนปีการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โทร. 081-760-7270

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
อาคารพัชรกิติยาภา

