กําหนดการรับสมัคร(รอบเพิ่มเติม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทร 02-890-1801 -8 ต่อ 2131 โทรตรง/Fax 02 – 890-2292 เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี website : https://edu.dru.ac.th/

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 3 ธันวาคม 2561(หลัง16:30 น.)
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

กิจกรรม/รายละเอียด
จําหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร และสามารถสมัคร
ด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 13 วันจันทร์
– พฤหัสบดี เวลา 9:00 – 16:30 น. วันศุกร์ – เสาร์และอาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน /สัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่
ผ่านทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(website : https://edu.dru.ac.th/)
สอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.) (เฉพาะรอบเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(website : https://edu.dru.ac.th/) (เฉพาะรอบเพิ่มเติม)

วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว และปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เฉพาะรอบเพิ่มเติม)

วันที่ 15 ธันวาคม 2561

เปิดเรียน (เรียน เสาร์ - อาทิตย์ )

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย) 4. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
5. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาปริญญาบัตร /ใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ฉบับจริง)
8. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/ใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
9. สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่สอน/ครูผู้สอนเท่านั้นจนถึงวันที่รับสมัครที่เป็นปัจจุบัน และสมุดประจําตัวครู
( ให้รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับทุกหน้า และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร )
( *** หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ จะแจ้งให้ทราบทาง website ที่แจ้ง *** )

***หมายเหตุ***
-

-

ค่าชุดใบการสมัครพร้อมระเบียบการสมัคร จํานวน 200 บาท (ซื้อแล้วไม่รับคืนกรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
ค่าสมัครเข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน

500 บาท

(**หากท่านชําระค่าสมัครเข้าสอบฯ แล้วนั้น จะไม่มกี ารคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น**)
-

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จํานวน 35,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
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เกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร
แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
------------------------------------------------------------------------------------

๑. สถาบันการผลิตที่คุรสุ ภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้เข้าศึกษา ดังนี้
๑) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
(๒) สําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก หรือ สําเนาสัญญาจ้างระบุ
ตําแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ
ฉบับใหม่แล้ว
ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับ
สมัคร หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก
(๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒. สถานที่จัดการเรียนการสอน สถาบันการผลิตต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น
๓. การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
๔. การรับนักศึกษา รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจํานวนที่ครุ ุสภาให้การรับรอง

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
1.
2.
3.
4.

จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ
จากการพิจารณาประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางานจากหลักฐานการสมัคร
จากผลการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จากการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณของความ
เป็นครู

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพมหานคร)
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน รับได้ไม่เกิน 180 คนต่อรุ่น จํานวน 6 ห้องเรียน
โดยจัดกลุ่มเรียนเฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์เท่านัน้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
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