
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563 
 

 
 ค าชี้แจง 
 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. ส่งคลิปวิดีโอเพื่อแนะน าตัวเอง ความยาวไม่เกิน 5  นาที 
1.1 แนะน าตัวเอง (ชื่อ-สกุล อาชีพ ภูมิล าเนา ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานในอาชีพครู) 
1.2 น าเสนอประเด็น ดังนี้ 

- เหตุผลที่เลือกเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
- ระบุโรงเรียนในการฝึกสอน  
- ระบคุวามพร้อมในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

1.3 น าเสนอแนวทางการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์โควิด-19   
2. ส่ง Portfolio ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 

2.1 ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ภูมิล าเนา E-mail ฯลฯ) 
2.2 ประวัติการศึกษา  
 2.2.1 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (แนบส าเนา Transcript) 
 2.2.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันรับรองที่มีมาตรฐาน กรณีที่           
ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการเรียนภาษาอังกฤษจาก 
Transcript) 
2.3 ประวัติการท างานในอาชีพครู 
 2.3.1 วิชาที่สอน  
 2.3.2 ประสบการณ์ในการสอน 
 2.3.3 รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องการพัฒนาผู้เรียนหรือการสอน  
 2.3.4 การพัฒนาตนเอง ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยด าเนินการ 
 
 
 
 

ข้อแนะน าการส่งคลิปวิดีโอ และ Portfolio ประกอบการพิจารณา เพ่ิมเติม 

1. กรณีไฟล์วิดีโอ ให้ตั้งช่ือไฟล์คลิปวิดีโอ (mp4) เป็นรหัสประจ าตัวผูส้มัครตามการประกาศรายชื่อของช่ือผู้สมัคร   
ตัวอย่าง   630001-ชื่อ-สกุลผู้สมคัร.mp4 
กรณี Portfolio สามารถส่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 จัดท าเป็นไฟล์ PDF ส่ง หรือ  
รูปแบบที่ 2  จัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ หลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 42000 

2. Upload ไฟล์ตามข้อ 1 ส่งเป็นไฟล์ มาได้ที ่link https://bit.ly/3cpWdFf (ในกรณีอัปโหลดไฟล์ ผูส้่งงานจะต้องล็อกอินช่ือบัญชี
ของ Google เท่านั้น) และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อัปโหลดไฟล์ส่งงานแล้ว ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/2XKQRiI 

ประเภทครูสายผู้สอน 



การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563 
 

 
ค าชี้แจง 
 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

1. ส่งคลิปวิดีโอเพื่อแนะน าตัวเอง ความยาวไม่เกิน 5  นาที 
1.1 แนะน าตัวเอง (ชื่อ-สกุล อาชีพ ภูมิล าเนา ประวัติการศึกษา อ่ืน ๆ) 
1.2 น าเสนอประเด็น ดังนี้ 

- เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
- ระบุโรงเรียนในการฝึกสอน  
- ระบคุวามพร้อมในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2. ส่ง Portfolio ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 
2.1 ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ภูมิล าเนา E-mail ฯลฯ) 
2.2 ประวัติการศึกษา  
 2.2.1 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (แนบส าเนา Transcript) 
 2.2.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันรับรองที่มีมาตรฐาน กรณีที่           
ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการเรียนภาษาอังกฤษจาก 
Transcript) 
2.3 น าเสนอแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน “เมื่อท่านได้เป็นครูท่านจะมีวิธีการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร” 
(พิมพ์แนบไฟล์ .PDF) 
  
 
 

 
 

 
 

 

ข้อแนะน าการส่งคลิปวิดีโอ และ Portfolio ประกอบการพิจารณา เพ่ิมเติม 

1. กรณีไฟล์วิดีโอ ให้ตั้งช่ือไฟล์คลิปวิดีโอ (mp4) เป็นรหัสประจ าตัวผูส้มัครตามการประกาศรายชื่อของช่ือผู้สมัคร   
ตัวอย่าง   630001-ชื่อ-สกุลผู้สมคัร.mp4 
กรณี Portfolio สามารถส่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 จัดท าเป็นไฟล์ PDF ส่ง หรือ  
รูปแบบที่ 2  จัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ หลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
42000 

2. Upload ไฟล์ตามข้อ 1 ส่งเป็นไฟล์ มาได้ที ่link https://bit.ly/3cpWdFf (ในกรณีอัปโหลดไฟล์ ผูส้่งงานจะต้องล็อกอินช่ือ
บัญชีของ Google เท่านั้น) และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อัปโหลดไฟล์ส่งงานแล้ว ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/2XKQRiI 

 
 

 

ประเภทบุคคลทั่วไป /ธุรการโรงเรียน 



เกณฑ์การคัดเลือก 

 พิจารณาจากผลการประเมินจากเอกสารประกอบ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านผลการเรียนจาก Transcript     
 2. ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ     
       (ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันรับรองที่มีมาตรฐาน กรณีท่ีไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ 
คณะกรรมการจะพิจารณาผลการเรียนภาษาอังกฤษจาก Transcript) 
 3. ข้อมูลประกอบ Portfolio (เอกสารส่งเพ่ิมเติม)   
 4. Clip VDO สัมภาษณ์ (เอกสารส่งเพิ่มเติม)   
 

 

 

Scan QRCode ส่งเอกสารเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อส าหรับการส่งเอกสาร 

 

 
 
ส่งไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม 

 
 

 

 
 
 
ตรวจสอบรายช่ือการส่งเอกสาร 

 

 


