
รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต ปี 2564 

จ านวนรับ 180 คน  
เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
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 (ไมรวมคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม)

แบ่งจ่ายออกเป็น 3 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ่านวน 15,000 บาท  และคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 1,500 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  และเข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และช่าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 500 บาท
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน ตามเอกสารแนบ

ทางการสมัครออนไลน์ https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5
ก่าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  ถึง 16 เมษายน 2564 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp%20และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส%20500
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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 ฉบับ 
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 จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและ
ผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้อง ขอค่าสมัครคืนได้  
 
หมายเหตุ    ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการ 

ด าเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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การสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน ทางออนไลน์ ได้แก่ รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์ส่าคัญ              

บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) 
สอบข้อเขียนวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน Google Meeting   
สอบวันที่ 29-30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
(ดูรายละเอียดจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน) 

 
ส่าหรับการเรียนจะแบ่งเป็น  3 ภาคการศึกษา 
ระยะเวลาเรียน  วันเสาร์-วันอาทิตย์ จ่านวน 3 – 4 วิชา เวลา 08.00 – 16.00 หรือ 

วันศุกร์ จ่านวน 1 วิชา เวลา 18.00 – 20.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ วัน/เดือน/ป 
ตองดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. รับสมัครทางเว็บไซตท่ี https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64

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

และชําระเงินคาสมัครท่ีเคานเตอรเซอรวิส

2. กรอกขอมูลประวัติสวนตัว และสงเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน

ตามเอกสารแนบทางการสมัครออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5

25 กุมภาพันธ - 

16 เมษายน 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบทางเว็บไซตท่ี 

https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64/ 

หรือ http://teched.rmutp.ac.th 

21 เมษายน 2564 

สอบคัดเลือก  

- สอบขอเขียนทางออนไลน ต้ังแตเวลา 9.00 – 12.00 น. ไดแก รายวิชาวัดแววความเปนครู 

(เหตุการณสําคัญ บริบททางการศึกษาหลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ 

23 เมษายน 2564 

ประกาศผลผูผานการสอบขอเขียนท่ี 

https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64/ 

หรือ http://teched.rmutp.ac.th 

27 เมษายน 2564 

- สอบสัมภาษณ ผาน Google Meeting เวลา 9.00 น. เปนตนไป 29 หรือ 30 เมษายน 2564 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกท่ี 

https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64/ 
6 พฤษภาคม 2564 

บันทึกการรายงานตัวผานเว็บไซต และพิมพใบลงทะเบียนเรียนนําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 

หรือเคานเตอรเซอรวิส 
7 – 13 พฤษภาคม 2564 

ยื่นเอกสารรายงานตัวกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 7 – 13 พฤษภาคม 2564 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 15 พฤษภาคม 2564 

เปดภาคการศึกษา 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ : ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  1. กลุมบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-6653777  ตอ 6406 

080-2330578 (อาจารยสุนาร ีรชตรุจ) 

089-5298246  (อาจารยอัมภาภรณ พีรวณิชกุล) 

2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  โทร. 02-6653777 ตอ 7103 – 7104  (ฝายวิชาการและวิจัย)

084-6807894 (ผศ.ดร.รุงอรุณ พรเจริญ) 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2564 

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
https://forms.gle/cy3eV7e6AZqkaTSu5
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/
http://teched.rmutp.ac.th/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/
http://teched.rmutp.ac.th/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/


ใบสมัครสอบคัดเลือก 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

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

1.  ค ำน ำหน้ำชื่อ   (   ) นำย   (   ) นำง   (   ) นำงสำว   (   ) อ่ืน ๆ .............................................................................................. 

ชื่อ – นำมสกลุ (ไทย)......................................................................................................................................................................... 

Complete Legal Name  (   ) Mr.   (   ) Mrs.    (   ) Miss   (   ) Other ………………………………………………………………..……… 

Name – Surname……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…... 

2. วัน เดือน ปีเกิด.................................................................อำยุ..............ปี  เชื้อชำติ.................สัญชำติ..............ศำสนำ................ 

รหัสบัตรประจ ำตวัประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร................................................................................................................................. 

3.  ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ำมำรถติดตอ่ได้.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์บำ้น.................................โทรศัพท์มือถือ...................................E – mail Address:………………..………………….……..……… 

4.  สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั.................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์............................................................................โทรสำร..................................................................................................... 

5.  ต ำแหน่งงำนปัจจบุัน ................................................................................................................................................................... 

6.  ประสบกำรณ์ท ำงำน (ต ำแหน่งปัจจบุัน)................................ป ี

7. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน (จำกปัจจบุัน – อดีต)

ชื่อสถานที่ท างาน ที่อยู ่ จ านวนปี ต าแหน่งงาน 

8. รำยได้ต่อเดือน

(   ) น้อยกว่ำ  10,000  บำท      (   ) 10,001 – 20,000  บำท     (   ) 20,001 – 40,000 บำท

(   ) มำกกว่ำ  40,000  บำท

9.  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   สพป. .................................................. เขต....................   สพม. เขต.................... 

 สช.  สอศ.  กศน.  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................. 

เลขที่ใบสมัคร......................
สมัคร…..........................

รูปถ่ำย 
ขนำด 1  น้ิว 



10. ประวัติกำรศึกษำ    (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเขียนตัวบรรจง)

ระดับ สถาบัน คุณวุฒิ สาขา วัน/เดือน/ปี         
ที่ส าเร็จ 

คะแนน 
สะสม (GPA) 

ปริญญำเอก 
(ถ้ำมี) 
ปริญญำโท 
(ถ้ำมี) 

ปริญญำตร ี

11. ท่ำนมีควำมคำดหวังเก่ียวกบัควำมรู้ในดำ้นวชิำชีพครูเรื่องใดบ้ำง และจะน ำไปใช้ประโยชนใ์นวิชำชีพและประเทศชำติอย่ำงไร
........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
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เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา  
(   ) 1. รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  ถำ่ยไวไ้ม่เกิน  6  เดือน  จ ำนวน  1  รูป 
(   ) 2. ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  1  ชุด 
(   ) 3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน  1  ชุด 
(   ) 4. ส ำเนำใบปริญญำบัตร  จ ำนวน  1  ชุด 
(   ) 5. ส ำเนำใบรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  ชดุ 
(   ) 6. ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  (Transcript)  จ ำนวน  1  ชุด 
(   ) 7. เอกสารที่แสดงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน   

ก. กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หลักฐำนดังนี้ 
 (  ) 1. ส ำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หรือ ส ำเนำสมุด ประจ ำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มี 

 กำรจ ำหน่ำยออก จ ำนวน  1  ชุด 
ข. กรณี ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  หลักฐำนดังนี้ 
(  ) 1. ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุญำตให้เข้ำฝึกระหว่ำงเรียนและปฏิบัติกำรสอนใน 

        สถำนศึกษำที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของคุรุสภำ  
(   ) 8. ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสำรหลักฐำนไม่ตรงกัน) จ ำนวน 1 ชุด 
หมำยเหตุ รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 

ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบตำมประกำศกำรรับสมัครของมหำวิทยำลัยทุกประกำร หำกตรวจสอบในภำยหลัง
พบว่ำขำดคุณสมบัติ  ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยตัดสิทธิ์ในกำรสอบและกำรเข้ำศึกษำ โดยไม่ขออุทธรณ์ ใดๆ ทั้งสิ้น และ
ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมเกณฑ์และข้อบังคับที่คุรุสภำก ำหนดทุกประกำร 

ลงชื่อ................................................................ชื่อผู้สมัคร 
     (.................................................................) 
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. .............. 
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