
 
 

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต ปี 2563 
 
จ านวนรับ 180 คน  
เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
 วันที่  1 กรกฎาคม 2563  
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรอง
จากส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ส่านักงาน ก.พ.) โดยต้องได้รับการอนุมัติการส่าเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 

- กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษา
อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของ   
คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุต่าแหน่ง
ครูผู้สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ระยะเวลาเรียน วันเวลา สถานที่เรียน และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
- ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน 
- เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00 – 16.00 น.  
- สถานที่เรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท แบ่งจ่ายออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ่านวน 15,000 บาท 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ่านวน 15,000 บาท 
ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 จ่านวน   5,000 บาท 
 

ก าหนดการรับสมัคร  ทางระบบออนไลน์  ผู้สมัครจะต้องด าเนินการทั้ง  2 ส่วน  คือ 
1.  รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ http://rmutp.ac.th  และ เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และช่าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน ตามเอกสารแนบ

ทางการสมัครออนไลน์ https://forms.gle/r8WXSGxrmZS4d8Sh8   
 ก่าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 
 
 

เอกสารแนบ 3 

https://forms.gle/r8WXSGxrmZS4d8Sh8
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หลักฐานในการสมัคร  

1. กรณ ีปฏิบัติ หน้าที่เก่ียวกับการสอน เอกสารหลักฐานการสมัครทางออนไลน์ ดังนี้ 
1.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
1.2 ส่าเนาบัตรประชาชน    จ่านวน 1 ฉบับ 
1.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน    จ่านวน 1 ฉบับ 
1.4 ส่านาใบปริญญาบัตร    จ่านวน 1 ฉบบั 
1.5 ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  จ่านวน 1 ฉบับ 
1.6 ส่าเนาใบรับรองการส่าเร็จการศึกษา  จ่านวน 1 ฉบับ 
1.7 ส่าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จ่านวน 1 ฉบับ 
1.8 ส่าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน หรือ ส่าเนาสมุดประจ่าตัวครูที่เป็น

ปัจจุบันยังไม่มีการจ่าหน่ายออก   จ่านวน 1 ฉบับ 
1.9 ส่าเนาใบช่าระเงิน ผ่านช่าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่านวน 1 ฉบับ 

 
2. กรณี ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการสอน เอกสารหลักฐานการสมัครทางออนไลน์ ดังนี้ 

2.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
2.2 ส่าเนาบัตรประชาชน    จ่านวน 1 ฉบับ 
2.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน    จ่านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส่านาใบปริญญาบัตร    จ่านวน 1 ฉบับ 
2.5 ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  จ่านวน 1 ฉบับ 
2.6 ส่าเนาใบรับรองการส่าเร็จการศึกษา  จ่านวน 1 ฉบับ 
2.7 ส่าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จ่านวน 1 ฉบับ 
2.8 ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เขาฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา (ถ้ามี) จ่านวน 1 ฉบับ 
2.9 ส่าเนาใบช่าระเงิน ผ่านช่าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่านวน 1 ฉบับ 

 
  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ราชการในการยื่นใบสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและ
ผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้อง ขอค่าสมัครคืนได้  
 



หมายเหตุ    ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการ 
ด าเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

-3- 
 

การสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน ทางออนไลน์ ได้แก่ รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์ส่าคัญ              

บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) 
สอบวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.  

2. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน Google Meeting   
สอบวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ก ำหนดกำร วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทำงเว็บไซต์ที่ http://rmutp.ac.th  
เข้ำสู่เมนูรับสมัครนักศึกษำ 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  
และช ำระเงินที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส 

บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 
31 พฤษภาคม 2563 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทำงเว็บไซต์ที่ 
http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

2 มิถุนายน 2563 
 

สอบคัดเลือก   เวลา 09.00 – 11.00 น. 
- สอบข้อเขียนทางออนไลน์ ได้แก่ รายวิชาวัดแวว

ความเป็นครู (เหตุการณ์ส่าคัญ บริบททางการศึกษา 
หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา 
ฯลฯ) 

15 มิถุนายน 2563 
 

- สอบสัมภำษณ์ ผ่าน Google Meeting   
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

19 มิถุนายน 2563 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

23 มิถุนำยน 2563 

บันทึกกำรรำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียน
เรียน น ำไปช ำระเงินที่ธนำคำรหรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

24 - 30  มิถุนำยน 2563 

ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 1 กรกฎำคม 2563 
ท ำบัตรนักศึกษำใหม่ 1 กรกฎำคม 2563 
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 1 กรกฎำคม 2563 
เปิดเรียน 1/2563 1 กรกฎำคม 2563 

 

ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม   เวลำในกำรติดต่อ  8.00 – 18.00 น. 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งอรุณ  พรเจริญ   โทรศัพท์  084-680-7894 



2. อำจำรย์สุนำรี  รชตรุจ  โทรศัพท ์ 080-233-0578 
3. งำนทะเบียน คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม (คุณวันดี  แก้วเหล็ก) โทร. 02-6653777   
4. งำนทะเบียน คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม โทร. 02-6653777  ต่อ 7103, 7104 
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