
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  จํานวน  180  คน

2.  คุณสมบัติผูสมัคร

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

โดยตองไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษากอนเขาเรียนหลักสูตรนี้ (เพื่อประโยชนของผูสมัคร ผูสมัครควร

พิจารณาสาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษาใน 48  สาขา ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดชี้แจงในการประชุม

การเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอไป

ท้ังน้ีหากผูสมัครไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก 48 สาขา ดังกลาว อาจจะไมสามารถสมัครสอบบรรจุได

ซึ่งอาจจะเปนความเสี่ยงตอทานในอนาคต สําหรับรายละเอียดวิชาเอก 48 สาขา ปรากฏดังเอกสารแนบทาย

ประกาศ)

2.2 เปนผูปฏิบัติการสอน โดยมีสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือ

ในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการสอน ตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเปนแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ใหนักศึกษาปฏิบัติการสอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา

3.  วิธีการคัดเลือก

3.1 การสอบขอเขียน

3.1.1 ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป

3.1.2 ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

3.2 การสอบสัมภาษณ

แนวการสอบ: ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัการศกึษา การปฏบิตัหินาทีค่ร ู การจัดการเรียนรู

นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน จิตวิทยาสําหรับครู ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ      ประวัติการศึกษา   ประสบการณการทํางาน   คุณลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู

ความสามารถ และจิตวิญญาณของความเปนครู
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4.  กําหนดการรับสมัคร

4.1 การสมคัรสอบคดัเลือก สมัครผานระบบออนไลนทีเ่วบ็ไซต http://reg.npru.ac.thเ มนู

"สมัครเรียน" ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ ผูสมัครตองกรอกขอมูลการสมัครใหครบ

ถวน และพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบ เพ่ือนําไปชําระเงินคาสมัครสอบตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบ

จํานวน 500 บาท ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565  โดยนําใบแจงชําระเงนิไปชําระผานชองทางใดชองทางหนึง่ที่

มหาวิทยาลยักําหนด ดังนี้

1)   ชําระผานแอปพลิเคชันหรือจุดบริการ  Counter Service ทุกสาขา ตามเวลาที่

จุดบริการเปดทําการ

2)  ชําระท่ีจุดชําระเงิน Big Cทุกสาขาตามวันและเวลาทําการ

3)  ชําระท่ีงานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาทําการ

4.3 ใหผูสมัครตรวจสอบขอมูลการสมัคร และสถานะการชําระเงิน หลังชําระเงิน

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

4.4 ใหผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานและเอกสารตามขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดย 1) สงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนดวนพิเศษ จาหนาซองถึง งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(โทรศัพท 0 3426 1069) ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 8 ตุลาคม 2565 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย

ประทับตรารับเปนวันและเวลาที่นําสงใบสมัคร  หรือ นําสงดวยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย

ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม

2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ท้ังนี้ การสมัครจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสมัครไดสมัครผานระบบออนไลน ชําระเงินคา

ธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยไดรับใบสมัครพรอมหลักฐาน

เรียบรอย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี

5.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 ใบสมัครเขาศึกษาที่กรอกขอมูลครบถวน และติดรูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวม

หมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว แลว จํานวน 1 ฉบับ

5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

5.3 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด

5.4 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

5.5 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ ในกรณีที่สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีตอเนื่อง ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ 1 ชุด
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5.6 สําเนาสัญญาจางใหปฏิบัติการสอน จํานวน1 ชุด สําเนาสัญญาจางระบุใหปฏิบัติ

หนาท่ีสอนจนถึงวันท่ีรับสมัคร กรณีสัญญาจางไมระบุตําแหนงครูผูสอน ตองมีเอกสารแนบทายสัญญาจางระบุ

ใหปฏิบัติหนาท่ีสอน และคําสั่งของโรงเรียนปปจจุบันที่มอบหมายใหปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่

รับผิดชอบ  หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ียินดีรับเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูใหนักศึกษา

ปฏิบัติการสอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา

6.  อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

7.  วันและเวลาสอบ

7.1 มหาวทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลอืก   ในวันที ่  25   ตุลาคม   2565

ทางเว็บไซต http://dept.npru.ac.th/grad1

7.2 กําหนดสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 หรือตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย สําหรบัสถานทีส่อบ มหาวทิยาลัยจะประกาศใหทราบภายหลัง โดยผูเขาสอบตองมาถึงสถานที่

สอบกอนเวลาสอบอยางนอย 30 นาที

8.  ประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต

http://dept.npru.ac.th/grad1

9.  กําหนดการเปดเรียน

9.1  รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

9.2  กําหนดการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา ในวันที่ 20  พฤศจิกายน

2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

9.3  กําหนดการเปดเรียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ อํานาจสิทธิ์ขาดใหอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู เปนผูวินิจฉัย และผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตองเขาสู

กระบวนการดําเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑที่คุรุสภากําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21  ส.ค.  65 เวลา  23:52:23  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgBGA-DAANQ-BBADk-ARAAx

 



รายช่ือสาขาวิชาเอก 48 สาขา ที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ก าหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
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
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



เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ................................. 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ........................................... นำมสกุล ..................................................... 
เกิดวันที่................. เดือน .............................................. อำยุ .................... ป ีส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิ (ระบุชื่อวุฒิ) 
......................................................... สำขำวิชำ ..................................................... เกรดเฉลี่ย ..................... ...... 
จำกสถำนศึกษำ............................................................ จังหวัด .................................. เมื่อ ปี  พ.ศ. ................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่ ......................... หมู่ที่ ............ ถนน ................................ ต ำบล......... ......................... 
อ ำเภอ ................................................ จังหวัด ................ ........................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล ......................................................... ............ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ...... ปี ....... เดือน ต ำแหน่ง .............................. สถำนที่ท ำงำน ................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้ำพเจ้ำได้ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมมำพร้อม
กับใบสมัครนี้แล้ว โดยขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม และรับทรำบว่ำข้อมูลและเอกสำรที่ส่งมอบให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมแล้วนั้น มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏนครปฐม สถำนศึกษำต้นสังกัดเดิม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำจเก็บหรือตรวจสอบข้อมูลและเอกสำร 
ส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ เก็บทะเบียนประวัติ ตรวจสอบประวัติกำรศึกษำและ
เอกสำรทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม สถำนศึกษำต้นสังกัดเดิม หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรส่วนบุคคลเผยและแพร่ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
ข้ำงต้น และหำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม สถำนศึกษำต้นสังกัดเดิม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
แล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือเอกสำรใดเอกสำรหนึ่งเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏนครปฐมตัดสิทธิ์กำรสมัคร หรือให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ และถือให้กำรเรียนทั้งหมดเป็นโมฆะ 
โดยไม่เรียกร้องประกำรใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร 
(................................................................................)  
วันที่............. เดือน................................. พ.ศ. 2565 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 
1 น้ิว 



หนังสือค ำร้องขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

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

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

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………….ผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แต่ด้วยการสมัครเรียน
ดังกล่าว ผู้สมัครที่มไิด้เป็นครูประจ าการจะต้องมสีถานศึกษาอนุญาตให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขณะศึกษา 

การนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาของท่าน คือ โรงเรียน.......................... 
....................................... เลขที่......... หมู่ที่..... ถนน...................................... ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด ................................................เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือฝึกปฏิบัติการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวจะได้ประสานงานอีกครั้งเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

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 __________________ 


