
 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัคร     
บุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึง
กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ จํานวน ๑๘๐ คน 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาท่ี ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการสําเร็จ

การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรน้ี 
๒.๒ มีคุณสมบัติท่ีกําหนดในเอกสารหลักสูตรท่ีเสนอรับรองจากคุรุสภา  
๒.๓ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่าน้ัน ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดํารงตําแหน่งท่ีปฏิบัติการสอนบางเวลา 
๒.๔ มีรายชื่ออยู่ในการสํารวจต้นสังกัด กล่าวคือ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีต้นสังกัดส่งรายชื่อให้คุรุสภา

รับทราบความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรน้ี 
๒.๕ ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษา 
      ๒.๕.๑ กรณีมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
               ๒.๕.๑.๑ สําเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันท่ีรับสมัคร กรณีมีสมุดประจําตัวครู  

ท่ีเป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออกให้แนบสําเนามาด้วย 
               ๒.๕.๑.๒ ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา ท่ีออกให้ก่อนวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผัน ท้ังรายชื่อโรงเรียนท่ีระบุในเอกสาร
ดังกล่าวต้องตรงกับการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน 

      ๒.๕.๒ กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
               ๒.๕.๒.๑ สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานหน้าท่ีครูท่ีเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ (ไม่ใช่ธุรการ 

ปฏิบัติการสอนบางเวลา) 
               ๒.๕.๒.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๓.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๓.๑ การขอทราบรายละอียดการสมัคร 

        ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ท่ี งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น ๑ 
อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสามารถดาวน์โหลด



๒ 

 

รายละเอียดการรับสมัครได้ท่ี http://teched.rmutp.ac.th/new/ ต้ังแต่บัดน้ี – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

     ๓.๒ กําหนดการสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษา ต้องย่ืนใบสมัคร ณ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังแต่บัดน้ี  
– ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ 

     ๓.๓ หลักฐานประกอบการสมัคร 
           ๓.๓.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ติดรูปถ่าย ๑ น้ิว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
           ๓.๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
           ๓.๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด 
           ๓.๓.๔ สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ ๑ ชุด 
           ๓.๓.๕ สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๒ ชุด 
           ๓.๓.๖ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ชุด 
           ๓.๓.๗ เอกสารแสดงว่าผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในการสํารวจของต้นสังกัด หรือคุรุสภารับทราบ(ถ้ามี) 

จํานวน ๑ ชุด 
           ๓.๓.๘ สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันท่ีรับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูท่ีเป็น

ปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน ๑ ชุด 
           ๓.๓.๙ สําเนาหนังสือจากคุรุสภาท่ีอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โดยออกให้ก่อนวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผัน 
หรือใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ชุด 

     ๓.๔ การรับสมัคร 
           ผูส้มัครต้องย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารตามข้อ ๓.๓ ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ

สถานท่ี ท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓.๒ 
     ๓.๕ อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
           ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 

๔.  การสอบคัดเลือกและกําหนดการสอบคัดเลือก 
     ๔.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และทางเว็บไซต์ http://teched.rmutp.ac.th/new/  

      ๔.๒ การสอบคัดเลือก 
                     ให้ผู้สมัครท่ีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๕.  การประกาศผลสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ อาคารครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทางเว็บไซต์ 
http://teched.rmutp.ac.th/new/ 

 



๓ 

 

๖.  กําหนดการเปิดเรียน 
     ๖.๑ การรายงานตัว 
           ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัวและย่ืนเอกสาร (ตามข้อ ๓.๓) ในวันรายงานตัว ณ ชั้น ๑ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
     ๖.๒ การปฐมนิเทศ 

 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     ๖.๓ การเปิดเรียน 
            เปิดเรียนในวันเสารท่ี์ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

            จึงเรียนมาให้ทราบท่ัวกัน 

                                        ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

 

                                                                            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขจรศักด์ิ  ศิริมัย) 
                                                                             คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
    

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

กําหนดการ วัน/เดือน/ปี 
สมัครได้ท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://teched.rmutp.ac.th/new/ 

บัดน้ี – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
สอบคัดเลือก  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
รายงานตัวและย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ปฐมนิเทศ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปิดภาคการศึกษา 1/2557 ภาคปกติ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

          สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ ๐ 
 


