
 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัพิษณโุลก 

ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
ปีการศึกษา 256๕ 

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

            ด้วยมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้              

๑. คณุสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่อุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับรองวุฒิ 
  ๒) มีสัญชาติไทย 
  ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งรชอาณาจักรไทย 
  ๔) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.ค.ศ. 
  ๕) ไม่เป็นผู้ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหระบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ไม่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ     
ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดตามวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
           ๑2) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา 
           ๑๓) ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภา
ออกให้ก่อนวันที่คุรุสภา โดยรายช่ือโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน 
 

๒. จำนวนท่ีเปิดรับ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256๕  รับจำนวน  ๑๒0  คน 
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๓. การรับสมัคร 
 ๑) วัน เวลาที่รับสมัคร 
  วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ถึง วันศุกร์ที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
 (สมัครไดทุ้กวันตามวันและเวลา  โดยไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์) 
  

4) วิธีการรับสมัคร 
 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ apply.plu.ac.th ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยรับสมัคร 
 

5) การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเท่านั้น ผ่าน
บัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื ่อบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หมายเลขบัญชี 678-963-835-0 ได้ตั ้งแต่              
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม  ถึง วันศุกร์ที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6) การตรวจสอบผลการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครทำการตรวจสอบ ผลการสมัครได้ 3 วันทำการหลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  apply.plu.ac.th ในเมนูสถานะการสมัคร 
 
๔) หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 ให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อมกับการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์ apply.plu.ac.th ดังนี้ 

1) ใบรายงานผลการศึกษา หรือใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบปริญญาบัตร 
                     2) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี ) เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือหลักฐานการเปลี่ยนคำหน้า            
หน้าช่ือ หรือหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือหลักฐานการเปลี่ยนช่ือสกุล  เป็นต้น 
 หมายเหตุ เอกสารที ่ผ ู ้สมัครทำการอัพโหลดจะต้องอ่านได้  อย่างชัดเจนและมีการลงนามรับรอง                 
ในเอกสารทุกฉบับ 
 
๕. การคัดเลือก 
 ๑) ประกาศผู ้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก วันจันทร์ที ่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
www.plu.ac.th 
          2) การสอบคัดเลือก (สอบในวันเดียวกันโดยภาคเช้าสอบข้อเขียนและภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ หรือสอบ
ในระบบออนไลน์แล้วแต่ สถานการณ์โรคติต่อโควิด ๑๙) วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม 256๕  ณ มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.plu.ac.th 
 
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประกาศรายชื ่อผู ้ม ีสิทธิ ์ เข ้าศึกษา วันเสาร ์ท ี ่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
www.plu.ac.th      
 



-3- 
 

๗. การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู               
ปีการศึกษา 256๕ 

1) วัน เวลา ที่รายงานตัวเข้าศึกษา  
วันเสารท์ี่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

2) เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา 
                     - ใบรายงานตัว โดยทำการกรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์   www.plu.ac.th 
อัพโหลดทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี )  เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
หลักฐานการเปลี่ยนคำหน้าหน้าชื ่อ หรือหลักฐานการเปลี ่ยนชื ่อ หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  เป็นต้น                
ผ่านเว็บไซต์มาพร้อมกับการกรอกข้อมูลการรายงานตัว จากนั้นพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่นในวันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 
๒๕๖5 
  - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตรจำนวน
อย่างละ ๒ ฉบับ   
 
๘. ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าศึกษา  

 ๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท ในกรณีผู ้ที ่ได้เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร                
สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565  โดยชำระ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   

2) อัตราค่าศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 5๕,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้
นักศึกษาชำระค่าศึกษาเต็มจำนวน  ในวันรายงานตัว ถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

3) ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1,500 บาท (ชำระในกรณีนักศึกษาสำเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)  

 
๙. กำหนดเปิดเรียน  

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกกำหนดเปิดภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เดือนพฤศจิกายน)                  
ศึกษาจำนวน ๓ ภาคการศึกษาปกติ 

 
๑๐.สถานท่ีในการศึกษา 

ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
 

๑๑. ระยะเวลาในการศึกษา 
๑) การจัดการศึกษา ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาต้นและภาค

การศึกษาปลายและอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกภาคหนึ่งก็ได้ ในแต่ละภาคเรียนปกคิจะมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนจะมีระยะเวลาศึกษาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสดัสว่น
เทียบเคียงกันกับภาคการศึกษาปกติ 

๒) วันที่ใช้ในการศึกษา 
 ในแต่ละภาคการศึกษา จะทำการจัดการเรียนสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
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1๒. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 , 2) นักศึกษาต้องระบุช่ือ

สถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ชัดเจน โดยให้นักศึกษาเลือกสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เอง และสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์
คุณสมบัติของสถานสำหรับปฏิบัติการ  

 
13. เง่ือนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะใช้ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก ข้อเขียน และสัมภาษณ์ เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเช้าศึกษา 

๒) หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกกำหนด จะถือว่า
สละสิทธ์ิเข้าศึกษา 

๓) หากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครคัดเลือก/การรายงานตัวเข้า
ศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู ้สมัคร/ผู ้รายงานตัวเข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 256๕ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน       
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.256๕ 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเลี้ยง) 
             อธิการบด ีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 


