
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน  180  คน

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 สําเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเทยีบเทาที ่ ก.พ. และสกอ. รบัรอง โดยตองไดรบั

การอนุมตักิารสําเรจ็การศึกษากอนเขาเรียนหลักสูตรนี้

2.2 เปนผูปฏิบัติการสอน โดยมีสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร

2.3 ในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน  ตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ท่ียินดีรับเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูใหนักศึกษาปฏิบัติการสอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา

3. วิธีการคัดเลือก

3.1 การสอบขอเขียน

3.1.1 ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป

3.1.2 ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

3.2 การสอบสัมภาษณ

แนวการสอบ: ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการศกึษา การปฏบิตัหินาทีค่ร ู การจัดการเรียนรู

นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน จิตวิทยาสําหรับครู

ประวัติการศึกษา   ประสบการณการทํางาน   คุณลักษณะบุคลิกภาพ   ทัศนคติ   ความรู   ความสามารถและ

จิตวิญญาณของความเปนครู

4. กําหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 ตุลาคม 2563 ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3

อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเวนวันหยุด

ของมหาวิทยาลัยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
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5. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 รูปถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ชุด

5.3 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด

5.4 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ชุด

5.5 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด ในกรณีที่สําเร็จการ

ศึกษาปริญญาตรีตอเน่ือง ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ 1 ชุด

5.6 สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติการสอน จํานวน 1 ชุด สําเนาสัญญาจางระบุใหปฏิบัติ

หนาท่ีสอนจนถึงวันที่รับสมัคร กรณีสัญญาจางไมระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุ

ใหปฏิบัติหนาที่สอน และคําส่ังของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้น

ท่ีรับผิดชอบ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ียินดีรับเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูใหนักศึกษา

ปฏิบัติการสอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา

6. การรับสมัคร

ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน และเอกสารตามขอ 5 ดวยตนเอง ตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีกําหนดไวในขอ 4

7. อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
ท้ังนีม้หาวิทยาลยัไมคืนคาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

8. วันและเวลาสอบ

8.1 มหาวทิยาลยัจะประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลอืก  ในวันที ่ 15  ตุลาคม  2563 

ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่

เว็บไซต http://grad.npru.ac.th

8.2 กําหนดสอบขอเขยีนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 หรือตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย สําหรบัสถานท่ีสอบ มหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบภายหลัง โดยผูเขาสอบตองมาถึงสถานที่

สอบกอนเวลาสอบอยางนอย 30 นาที

9. ประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ งานบัณฑิต

ศึกษา ช้ัน 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่เว็บไซต

http://grad.npru.ac.th
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10. กําหนดการเปดเรียน

10.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 หรือตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

10.2 กําหนดการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา ในวันที่ 14 และ 15

พฤศจิกายน 2563 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

10.3 กําหนดการเปดเรียน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ทั้งน้ี อํานาจสิทธิ์ขาดใหอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู เปนผูวินิจฉัย และผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตองเขาสู

กระบวนการดําเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑที่คุรุสภากําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23  มิ.ย.  63 เวลา  18:45:19  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgA1A-EMARQ-A2AEE-ANwAz

 

 



ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................นามสกุล........................................................................ 

เกิดวันที่....................เดือน..........................................พ.ศ............................อายุ.......................ปี  เกิดที่จังหวัด........................................ 

ส�าเร็จการศึกษาวุฒิ.....................................................................สาขาวิชา.................................................เกรดเฉลี่ย................................. 

จากสถานศึกษา.......................................................จังหวัด...................................เมื่อเดือน.........................................พ.ศ.......................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..............................หมู่ที่......................ถนน..................................................ต�าบล................................................... 

อ�าเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................................... 

E-mail....................................................................................

ประสบการณ์การท�างาน...........ปี ต�าแหน่ง................................................ สถานที่ท�างาน........................................................................

ระดับการศึกษาที่สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต       สาขาวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากพบภายหลังว่า 

ขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์

ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร

(...............................................................)

ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน............................พ.ศ. 256.........

ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจ�าปีการศึกษา 256.........

เลขที่.................................ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก      อินเทอร์เน็ต

ป้าย, แผ่นพับ หนังสือพิมพ ์ วิทยุ

เพื่อน อื่นๆ (ระบุ)..................
ติดรูปถ่าย

1 นิ้ว

บัตรประจ�าตัวสอบ

(ให้น�ำมำในวันสอบด้วย)

บันทึกส�าหรับกรรมการรับสมัคร
ลงชื่อ..................................................................................กรรมการตรวจหลักฐาน  ค่าสมคัร......................................บาท

ลงชื่อ..................................................................................กรรมการฝ่ายการเงิน เลขทีใ่บเสรจ็......................................

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

เลขประจ�าตัวสอบ ................................................

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สาขาวชิาชีพครู

ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................

ติดรูปถ่าย

1 นิ้ว



หนังสือคําร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 

เขียนที่ .................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

วันที่............ เดือน...................... พ.ศ................ 
เรื่อง  ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
เรียน  (ผู้อํานวยการโรงเรียน)..................................................................... 
 

 ข้ าพ เ จ้ า………………………………………………………………………………………………….ผู้ สน ใจสมั ครสอบ 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะขอ 
ความอนุเคราะห์สถานศึกษาของท่านในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือฝึกทําหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
ทั้งน้ีเมื่อข้าพเจ้าสามารถสอบผ่านและได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน........................................................................... 
เลขท่ี................. หมู่ที่............. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด ..................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์รับข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ลงช่ือ............................................................ 
        (………………………………………………..……) 
          ผู้ประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ความเห็น.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                                อนุญาต                    ไม่อนุญาต 
 
                                                                           ลงช่ือ................................................................ 
                                                                                (………………………………………………..…….…) 

                                                                                ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

ขอความอนุเคราะห์ 
ประทับตรา 

โรงเรียนในช่องนี้ 
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