ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2564
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

จำนวน 180 คน

2.

คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. และ สกอ. หรือ สป.อว. รับรอง
โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ (เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ผู้สมัครควร
พิจารณาสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาใน 48 สาขา ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ชี้แจงในการประชุม
การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก 48 สาขา ดังกล่าว อาจจะไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้
ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อท่านในอนาคต สำหรับรายละเอียดวิชาเอก 48 สาขา ปรากฏดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ)
2.2 เป็นผู้ปฏิบัติการสอน
โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร
ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน จำนวน 2 ภาคการศึกษา
3.

วิธีการคัดเลือก
3.1 การสอบข้อเขียน
3.1.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3.1.2 ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู
3.2 การสอบสัมภาษณ์
แนวการสอบ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาสำหรับครู
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน คุณลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถและจิต
วิญญาณของความเป็นครู
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กำหนดการรับสมัคร
4.1 การสมัครสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://reg.npru.ac.th เมนู
"สมัครเรียน" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้
ครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครสอบ
จำนวน 500 บาท ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1)
ชำระผ่านแอปพลิเคชันหรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามวันและ
เวลาทำการของธนาคาร
2)
ชำระผ่านแอปพลิเคชันหรือจุดบริการ Counter Service ทุกสาขา ตาม
เวลาที่จุดบริการเปิดทำการ
3)
ชําระที่จุดชําระเงิน Big C ทุกสาขา ตามวันและเวลาทําการ
4.3 ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และสถานะการชำระเงิน หลังชำระเงิน
ประมาณ 3-5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ http://reg.npru.ac.th เมนู "สมัครเรียน"
4.4 ผู้สมัครต้องสมัครในระบบออนไลน์ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารตาม
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์
หมายเลข 034261069 และวงเล็บรหัสประจำตัวผู้สมัครไว้ที่มุมซอง ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยถือ
วันประทับตราเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ทางไปรษณีย์เรียบร้อย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
5.

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
5.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
5.4 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ชุด ในกรณีที่สำเร็จการ
ศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ 1 ชุด
5.6 สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด สำเนาสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุ
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้น
ที่รับผิดชอบ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอน จำนวน 2 ภาคการศึกษา
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อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
500

บาท

7.

วันและเวลาสอบ
7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทาง
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th
7.2 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 หรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย สำหรับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง โดยผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่
สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
8.

ประกาศผล
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์
http://grad.npru.ac.th
9.

กำหนดการเปิดเรียน
9.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศ

มหาวิทยาลัย
9.2 กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในวันที่ 13 และ
14 พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย
9.3 กำหนดการเปิดเรียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อำนาจสิทธิ์ขาดให้อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู เป็นผู้วินิจฉัย และผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต้องเข้าสู่
กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(อาจารย์ ชัยยุธ มณีรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14 ส.ค. 64 เวลา 11:11:45 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBDA-EYAOA-BBADA-AQQAx

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อสาขาวิชาเอก 48 สาขา ทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนดให้มีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ชี้แจงในการประชุมการเสริมสร้างสมรรถนะ
บัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มีดังนี้
1. การศึกษาปฐมวัย
2. การประถมศึกษา
3. ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. คณิตศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สังคมศึกษา
8. สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
9. ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา
10. วิทยาการอาชีพ
11. ภาษาจีน
12. ภาษาญี่ปุ่น
13. ภาษาเกาหลี
14. ภาษาเวียดนาม
15. ภาษาพม่า
16. ภาษาลาว
17. ภาษามลายู
18. ภาษาอาหรับ
19. ภาษาเยอรมัน
20. ภาษาฝรั่งเศส
21. ภาษาสเปน
22. ภาษาบาลี
23. อิสลามศึกษา
24. คริสตศาสนศึกษา
25. การศึกษาพิเศษ
26. หูหนวกศึกษา
27. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
28. การวัดและประเมินทางการศึกษา
29. การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
30. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
31. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
32. ศิลปกรรม
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

คหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประมง
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมศิลป์
ไฟฟ้า
เครื่องกล
โยธา
การควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์
อุตสาหการ
โลจิสติกส์
เหมืองแร่
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
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ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก

เลขที่.................................

อินเทอร์เน็ต

ป้าย, แผ่นพับ

หนังสือพิมพ์

วิทยุ

เพื่อน

อื่นๆ (ระบุ)..................

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจ�ำปีการศึกษา 256.........
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................นามสกุล........................................................................
เกิดวันที่....................เดือน..........................................พ.ศ............................อายุ.......................ปี เกิดที่จังหวัด........................................
ส�ำเร็จการศึกษาวุฒิ.....................................................................สาขาวิชา.................................................เกรดเฉลี่ย.................................
จากสถานศึกษา.......................................................จังหวัด...................................เมื่อเดือน.........................................พ.ศ..........................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..............................หมู่ที่......................ถนน..................................................ต�ำบล...................................................
อ�ำเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์....................................................
E-mail....................................................................................
ประสบการณ์การท�ำงาน...........ปี ต�ำแหน่ง................................................ สถานที่ทำ� งาน........................................................................
ระดับการศึกษาที่สมัคร		

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากพบภายหลังว่า
ขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน............................พ.ศ. 256.........

บันทึกส�ำหรับกรรมการรับสมัคร
ลงชื่อ..................................................................................กรรมการตรวจหลักฐาน		
ลงชื่อ..................................................................................กรรมการฝ่ายการเงิน		
บัตรประจ�ำตัวสอบ

ค่าสมัคร......................................บาท
เลขทีใ่ บเสร็จ......................................

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................
(ให้น�ำมาในวันสอบด้วย)
เลขประจ�ำตัวสอบ ................................................

หนังสือคำร้องขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
เขียนที่ ..................................................................
..............................................................................
..............................................................................
วันที่............ เดือน...................... พ.ศ................
เรื่อง ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
เรียน (ผู้อานวยการโรงเรียน).....................................................................
ข้ า พเจ้ า ………………………………………………………………………………………………….ผู้ ส นใจสมั ค รสอบ
ในหลักสู ตรประกาศนียบั ตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม มีความประสงค์ จะขอ
ความอนุเคราะห์สถานศึกษาของท่านในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อฝึกทาหน้าที่ปฏิบัติการสอน
ทั้งนี้เมื่อข้าพเจ้าสามารถสอบผ่านและได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน...........................................................................
เลขที่................. หมู่ที่............. ถนน.............................................. ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด .....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์รับข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ลงชื่อ............................................................
(………………………………………………..……)
ผู้ประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความเห็น..................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ................................................................
(………………………………………………..…….…)
ผู้อานวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์
ประทับตรา
โรงเรียนในช่องนี้

ผู้ส่ง
ชื่อผู้สมัคร ______________________________________
ที่อยู่ __________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ผู้รับ
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตาบลนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
73000
(โทรศัพท์ 034261069)

รหัสประจาตัวผู้สมัคร __________________

