
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

 

1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน  180  คน

 

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ ก.พ. และ สกอ. หรือ สป.อว. รับรอง

โดยตองไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษากอนเขาเรียนหลักสูตรนี้ (เพื่อประโยชนของผูสมัคร ผูสมัครควร

พิจารณาสาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาใน 48 สาขา ตามที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดชี้แจงในการประชุม

การเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอไป

ท้ังน้ีหากผูสมัครไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก 48 สาขา ดังกลาว อาจจะไมสามารถสมัครสอบบรรจุได

ซึ่งอาจจะเปนความเสี่ยงตอทานในอนาคต สําหรับรายละเอียดวิชาเอก 48 สาขา  ปรากฏดังเอกสารแนบทาย

ประกาศ)

2.2 เปนผูปฏิบัติการสอน         โดยมีสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร

ในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน ตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเปนแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพครูใหนักศึกษาปฏิบัติการสอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา

 

3. วิธีการคัดเลือก

3.1 การสอบขอเขียน

3.1.1 ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป

3.1.2 ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

3.2 การสอบสัมภาษณ

แนวการสอบ: ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการศกึษา การปฏบิตัหินาทีค่ร ู การจัดการเรียนรู

นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน จิตวิทยาสําหรับครู

ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน คุณลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู ความสามารถและจิต

วิญญาณของความเปนครู
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4. กําหนดการรับสมัคร

4.1 การสมคัรสอบคดัเลือก สมัครผานระบบออนไลนทีเ่วบ็ไซต  http://reg.npru.ac.th  เมนู

"สมัครเรียน" ตั้งแตบัดน้ีถึงวันท่ี 26 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ ผูสมัครตองกรอกขอมูลการสมัครให

ครบถวน และพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบเพื่อนําไปชําระเงินคาสมัครสอบตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบ

จํานวน 500 บาท ภายในวันท่ี 27 กันยายน 2564 โดยนําใบแจงชําระเงนิไปชําระผานชองทางใดชองทางหนึง่ที่

มหาวิทยาลยักําหนด ดงันี้

1) ชําระผานแอปพลิเคชันหรือเคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามวันและ

เวลาทําการของธนาคาร

2) ชําระผานแอปพลิเคชันหรือจุดบริการ  Counter Service ทุกสาขา ตาม

เวลาท่ีจุดบริการเปดทําการ

3) ชําระท่ีจุดชําระเงิน Big C ทุกสาขา ตามวันและเวลาทําการ

4.3 ใหผูสมัครตรวจสอบขอมูลการสมัคร และสถานะการชําระเงิน หลังชําระเงิน

ประมาณ 3-5 วันทําการ ที่เว็บไซต http://reg.npru.ac.th เมนู "สมัครเรียน"

4.4 ผูสมัครตองสมัครในระบบออนไลน และสงใบสมัครพรอมหลักฐานและเอกสารตาม

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทางไปรษณีย จาหนาซองถึง งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท

หมายเลข 034261069 และวงเล็บรหัสประจําตัวผูสมัครไวท่ีมุมซอง ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยถือ

วันประทับตราเปนสําคัญ 

ท้ังน้ี การสมัครจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสมัครไดสมัครผานระบบออนไลน ชําระเงินคา

ธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยไดรับใบสมัครพรอมหลักฐาน

ทางไปรษณียเรียบรอย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี

 

5. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 รูปถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ชุด

5.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด

5.4 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ชุด

5.5 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 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
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6. อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

 

7. วันและเวลาสอบ

7.1 มหาวทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลอืกในวันที ่11  ตุลาคม 2564 ทาง

เว็บไซต http://grad.npru.ac.th

7.2 กําหนดสอบขอเขยีนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 หรือตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย สําหรบัสถานท่ีสอบ มหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบภายหลัง โดยผูเขาสอบตองมาถึงสถานที่

สอบกอนเวลาสอบอยางนอย 30 นาที

 

8. ประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 1  พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต

http://grad.npru.ac.th

 

9. กําหนดการเปดเรียน

9.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

9.2 กําหนดการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา ในวันที่ 13 และ

14 พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

9.3 กําหนดการเปดเรียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

ทั้งน้ี อํานาจสิทธิ์ขาดใหอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู เปนผูวินิจฉัย และผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตองเขาสู

กระบวนการดําเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑที่คุรุสภากําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14  ส.ค.  64 เวลา  11:11:45  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwBDA-EYAOA-BBADA-AQQAx
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
 
รายชื่อสาขาวิชาเอก 48 สาขา ทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนดให้มีการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ชี้แจงในการประชุมการเสริมสร้างสมรรถนะ
บัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มีดังนี ้

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.  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
30.  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
31.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
32.  ศิลปกรรม 
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33.  คหกรรม 
34.  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
35.  ประมง 
36.  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 
37.  อุตสาหกรรมศิลป์ 
38.  ไฟฟ้า 
39.  เครื่องกล 
40.  โยธา 
41.  การควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ 
42.  อุตสาหการ 
43.  โลจิสติกส์ 
44.  เหมืองแร่ 
45.  สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
46.  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
47.  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
48.  อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
 



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



หนังสือค ำร้องขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 

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

วันที่............ เดือน...................... พ.ศ................ 
เรื่อง  ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
เรียน  (ผู้อ านวยการโรงเรียน)..................................................................... 
 

 ข้ าพ เจ้ า………………………………………………………………………………………………….ผู้ สน ใจสมั ครสอบ 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะขอ 
ความอนุเคราะห์สถานศึกษาของท่านในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือฝึกท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
ทั้งนี้เมื่อข้าพเจ้าสามารถสอบผ่านและได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน........................................................................... 
เลขที่................. หมู่ที่............. ถนน.............................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................  จังหวัด ..................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์รับข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ลงชื่อ............................................................ 
        (………………………………………………..……) 
          ผู้ประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ความเห็น..................................................................................................................... ......................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
                                อนุญาต                    ไม่อนุญาต 
 
                                                                           ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                (………………………………………………..…….…) 

                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ขอความอนุเคราะห์ 
ประทับตรา 

โรงเรียนในช่องนี ้



ผู้ส่ง 
 

ชื่อผู้สมคัร ______________________________________ 
ที่อยู่ __________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

ผู้รับ 
 

งานบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
85 หมู่ 3 ถนนมาลยัแมน ต าบลนครปฐม  
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวัดนครปฐม  
73000  
(โทรศัพท์ 034261069) 
 
 

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร __________________ 


