
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
................................. 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ตามมติของคุรุสภา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน  ๑๘๐  คน 

 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จ

การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้  
 ๒.๒ มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเอกสารหลักสูตรที่เสนอการขอรับรองจากคุรุสภา 
 ๒.๓ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือต าแหน่งที่ปฏิบัติการสอน

บางเวลาและอ่ืน ๆ 
 ๒.๔ มีรายชื่ออยู่ในการส ารวจของหน่วยงานต้นสังกัด กล่าวคือ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่

หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อให้คุรุสภารับทราบความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรนี้  
 ๒.๕ ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา  
  ๒.๕.๑ กรณไีมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
   ๒.๕.๑.๑ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัตหิน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร หากมีสมุด

ประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออกให้แนบส าเนามาด้วย กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุต าแหน่งครูผู้สอน 
ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และค าสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้
ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

   ๒.๕.๑.๒ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่ออกให้ก่อนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ทั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ระบุในเอกสารดังกล่าวต้องตรงกับการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวัน
สมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว 

 
 

 
 

(ร่าง) 



-๒- 

  ๒.๕.๒ กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   ๒.๕.๒.๑ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่เป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ 

(ไมใ่ช่ธุรการปฏิบัติการสอนบางเวลา) หรือส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก 
   ๒.๕.๒.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
๓. วิธีกำรคัดเลือก 
 ๓.๑ การสอบข้อเขียน 
  ๓.๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  ๓.๑.๒ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
 ๓.๒ การสอบสัมภาษณ์  
  แนวการสอบ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับครู  
 

๔. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
จ าหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน

บัณฑิตศึกษา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ส่งหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
๕. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 

๕.๑ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๑ ชุด 
๕.๓  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๕.๕  ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๒ ชุด 
๕.๖  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒ ชุด ในกรณี 

ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ ๑ ชุด 
๕.๗ เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในการส ารวจของต้นสังกัด และคุรุสภารับทราบ 

จ านวน ๑ ชุด 
 
 



-๓- 

๕.๘ ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอน จ านวน ๑ ชุด ส าเนาสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุต าแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และค าสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้น  
ที่รับผิดชอบ หากมีสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออกให้แนบส าเนามาด้วย 

๕.๙ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออก
ให้ก่อนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ทั้งรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในเอกสาร
ดังกล่าวต้องตรงกับการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสือ
อนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว จ านวน ๑ ชุด 

๕.๑๐ เอกสารรับรองตามแบบฟอร์มการสมัครของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพคร ูที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ ชุด 

๕.๑๑ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ที่ลงนามรับรองในเอกสารรับรอง ตามข้อ ๕.๑๐ จ านวน ๑ ชุด 

 
๖. กำรรับสมัคร 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารตามข้อ ๕ ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 

 
๗. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรับสมัคร 

๗.๑ ค่าใบสมัคร ชุดละ  ๒๐๐  บาท 
๗.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐๐ บาท 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการสอบ 

 
๘. วันและเวลำสอบ 

๘.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษา ชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และทีเ่ว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th  

๘.๒ ก าหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส าหรับ
สถานที่สอบทางส านักงานบัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อน
เวลา ๓๐ นาท ี

 
 
 
 



-๔- 

๙. ประกำศผล 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษา ชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และทีเ่ว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th 

 
๑๐. ก ำหนดกำรเปิดเรียน 

๑๐.๑ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๑๐.๒ ก าหนดการเปิดเรียน ในวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่           มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายเปียถนอม) 
                        รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 

วรวรรณ/ร่าง/พิมพ์ 
/ตรวจ 

วรวรรณ/ร่าง/พิมพ์ 
 

/ทาน/ตรวจ 


