
 
 
 
 
 

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีมีความประสงค์
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาท าการปกติ (วันจันทร์ -วันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 3 ประเภท คือ โควตา 
แบบสอบคัดเลือกท่ัวไป และรับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

เอกสารหมายเลข 2 คุณสมบัติผู้สมัคร ประจ าปีการศึกษา 2562 
เอกสารหมายเลข 3 หลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
เอกสารหมายเลข 4 ตารางการก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และ ประชุมผู้ปกครอง 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าดู
รายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ 
http://admission.pbru.ac.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล) 
                  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



เอกสารหมายเลข 1 
 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
ประเภท กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

โตวตาเรียนดี 

รับสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กันยายน 2561 http://admission.pbru.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ 13 กันยายน 2561 http://admission.pbru.ac.th 
สอบคัดเลือก 16 กันยายน 2561 ตามประกาศคณะ 
ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
คัดเลือก 

20 กันยายน 2561 http://admission.pbru.ac.th 

ช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 20-30 กันยายน 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 5 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง 11-14 มิถุนายน 2561 อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

โตวตา 
ความสามารถ

พิเศษ 
Portfolio 

 

รับสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ 17 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 
สอบคัดเลือก 21 ตุลาคม 2561 ตามประกาศคณะ 
ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
คัดเลือก 

24 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 

ช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 24-31 ตุลาคม 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 5 พฤศจิกายน 2561 http://admission.pbru.ac.th 
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง 11-14 มิถุนายน 2561 อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป 
(สอบข้อเขียน) 

รับสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 http://admission.pbru.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ 6 มีนาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 
สอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2562 ตามประกาศคณะ 
ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
คัดเลือก 

18 มีนาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

ช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 18-30 มีนาคม 2562 ตามช่องทางต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 10 เมษายน 2562 http://admission.pbru.ac.th 
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง 11-14 มิถุนายน 2562 อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

 
  



 
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ประเภท กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

รับตรงอิสระ 
รอบที่ 1 

รับสมคัร/คัดเลือก/แจ้งผลการสอบ
คัดเลือก 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 25 ตุลาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 
ช าระค่ายืนยังสิทธ์ิ 25-31 ตุลาคม 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ ที่  

มหาวิทยาลยัก าหนด 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 6 พฤศจิกายน 2561 http://admission.pbru.ac.th 

รับตรงอิสระ 
รอบที ่2 

รับสมคัร/คัดเลือก/แจ้งผลการสอบ
คัดเลือก 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 17 ธันวาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th 
ช าระค่ายืนยังสิทธ์ิ 17-31 ธันวาคม 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ ที่  

มหาวิทยาลยัก าหนด 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 5 มกราคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

รับตรงอิสระ 
รอบที่ 3 

รับสมคัร/คัดเลือก/แจ้งผลการสอบ
คัดเลือก 

บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 http://admission.pbru.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 http://admission.pbru.ac.th 
ช าระค่ายืนยังสิทธ์ิ 22-28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามช่องทางต่าง ๆ ที่  

มหาวิทยาลยัก าหนด 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 5 มีนาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

รับตรงอิสระ 
รอบที่ 4 

รับสมคัร/คัดเลือก/แจ้งผลการสอบ
คัดเลือก 

บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 24 พฤษภาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 
ช าระค่ายืนยังสิทธ์ิ 24-28 พฤษภาคม 2562 ตามช่องทางต่าง ๆ ที่  

มหาวิทยาลยัก าหนด 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตอ่ 31 พฤษภาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง 11-14 มิถุนายน 2562 อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
 
  



เอกสารหมายเลข 2 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ประเภทโควตา 
ประเภทสอบคัดเลือก ประเภทรับตรงอิสระ หมายเหตุ 

เรียนดี ความสามารถพิเศษ 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
- มีทักษะกีฬาระดับด ี
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายใน 
  วันสอบสัมภาษณ์ 

- ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
- มีผลงานด้านกีฬาระดับจังหวัดขึ้น
ไป  หรื อส โมสรกีฬาอาชีพ  เป็ น
นักกีฬา 
- มีทดสอบทักษะกีฬาใน 
   วันสอบสัมภาษณ์ 

- ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป 
- มีทักษะกีฬาระดับดี 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายใน 
   วันสอบสัมภาษณ์ 

- ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป 
- มีทักษะกีฬาระดับดี 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายใน 

   วันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
1. หน้าปก 
2. ประวัติส่วนตัว 
3. ประวัติการศึกษา 
4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ 
5. กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน 
6. ผลงานตัวอย่าง 
7. ความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
   (รูปถ่าย) 
8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร) 

 
 
 

หมายเหตุ  1. การสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครน าแฟ้มสะสมงานมาเสนอกรรมการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกคน 



คุณสมบัติผู้สมัคร ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ประเภทโควตา 
ประเภทสอบคัดเลือก ประเภทรับตรงอิสระ หมายเหตุ 

เรียนดี ความสามารถพิเศษ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 

หรือส าเร็จการศึกษาชั้น 
ม.6 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.75 

3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
2.00 

4. หากผ่านการฝึกปฏิบัติงาน
ในชั้นเรียนอนุบาลมาจะ
ได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ
ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.50 

3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1.75 

4. มีผลงานหรือมีรางวัลที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาปฐมวัย 

5. ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

6. มีผลงานด้านจิตอาสา 
7. หากผ่านการฝึกปฏิบัติงานในชั้น

เรียนอนุบาลมาจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ
ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.25 

3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1.50 

4. สอบผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 
หรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 2.25 

3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
1.50 

4. หากมีผลงานด้านการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่านการฝึก
ปฏิบัติงานในชั้นเรียน
อนุบาลมาจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
1. หน้าปก 
2. ประวัติส่วนตัว 
3. ประวัติการศึกษา 
4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ 
5. กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน 
6. ผลงานตัวอย่าง 
7. ความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
   (รูปถ่าย) 
8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร) 

 
หมายเหตุ  1. การสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครน าแฟ้มสะสมงานมาเสนอกรรมการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกคน 
 



 
เอกสารหมายเลข 3 

 
หลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 
 
1. นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายต่าง ๆ สามารถซ้ือได้ที่ 
    กองพัฒนานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. เตรียมหลักฐานดังนี้ 

- ใบประวัติที่กรอเรียบร้อยแล้ว พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่  
http://admission.pbru.ac.th/admission  
(เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อตัวผู้เข้ารายงานตัวกรุณาเตรียมให้พร้อมก่อนเข้ารายงานตัว) 

- ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาท่ีระบุวันส าเร็จการศึกษา  จ านวน 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง  จ านวน 5 ฉบับ พร้อมตัวจริง 
- ส าเนาใบทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง  จ านวน 6 ฉบับ 
- กรณีนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ จ านวน 1 ฉบับ) 
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมติดเข็ม 

และติดกระดุมเรียบร้อย ขนาด 2 นิ้ว    จ านวน 2 รูป 
(เอกสารทุกฉบับท่ีเป็นส าเนาต้องถ่ายเป็นกระดาษ A4 ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบับ) 

3. ค่าท าบัตรนักศึกษา จ านวน 100 บาท 
 
 หมายเหต ุในกรณีทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน ที่เป็นเด็กชาย เด็กหญิง ให้เปลี่ยนเป็น  
                 นายหรือนางสาวให้เรียบร้อย 
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ตารางก าหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เวลา 08.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วันที่/เวลา ก าหนดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง 
11 มิถนุายน 2562 

08.00-08.30 น. 
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน กรอกเอกสาร 
ติดรูป และเรียงเย็บเอกสาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
สาขาวิชาพลศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  
สาขาวิชานาฏดรุิยางคศาสตร์  
(แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล 
 และแขนงนาฏยการแสดง)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
สาขาวิชาเคมี  
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 
 (ส าหรับนักศึกษาใหม)่ 

ณ ห้องประชุม พนอม แก้วก าเนดิ 
 

(ส าหรับผู้ปกครอง) 
ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์ บุตรลับ 

09.00-12.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว 
(ส่งเอกสารใหเ้จ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
ช าระค่าท าบัตรนักศึกษา ท าบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร การใช้
ระบบอินเทอร์เนต็ของมหาวิทยาลยั) 

09.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครอง 

 


