
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา 17.00 น.

http://teched.rmutp.ac.th/

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ก าหนดการ พิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

แนะน าผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนการเรียน-ตารางเรียน
ข้อบังคับ ประกาศ ท่ีควรทราบ
แนะน าเว็บไซต์ที่ส าคัญ
ประเมินความพึงพอใจ



ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุ่งอรุณ  พรเจรญิ
คณบดีคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

อาจารย ์ดร.อมัภาภรณ์ พรีวณิชกลุ
รองคณบดีฝ่ายวชิาการละวจิยั

อาจารย ์ดร.วรเอก อนิทขนัตี
รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

อาจารย ์สนุาร ีรชตรุจ
รองคณบดีฝ่ายบรหิารและฝ่ายวางแผน

อาจารย ์ดร.วารนีิ  วรีะสนิธุ ์
ผูช่้วยคณบดี

อาจารย ์ดร.ภควตั เกอะประสทิธิ์
ผูช่้วยคณบดี

คุณผสุดี  อิม่ตา
หวัหนา้ส านักงานคณบดี

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต

อาจารย์ ดร.วรดานันท์  เหมนิธิ
นักศึกษากลุ่มที่ ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา ชูศิริ 
นักศึกษากลุ่มที่ ๖

อาจารย์พันธ์ชิด ธรรมพิชัย
นักศึกษากลุ่มที่ ๓

อาจารย์สุนารี  รชตรุจ
นักศึกษากลุ่มที่ ๒

อาจารย์ ดร.วรเอก อินทขันตี
นักศึกษากลุ่มที่ ๔

อาจารย์ ดร.วารินี  วีระสินธุ์
นักศึกษากลุ่มที่ ๕

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 1 (27 คน)

อาจารย์ ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 2 (27 คน)

อาจารย์สุนารี  รชตรุจ

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 3 (29 คน)

อาจารย์พันธ์ชิด  ธรรมพิชัย

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 4 (28 คน)

อาจารย์ ดร. วรเอก  อินทขันตี

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 5 (26 คน)

อาจารย์ ดร. วารินี วีระสินธุ์

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.บัณฑิต กลุ่มที่ 6 (19 คน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา ชูศิริ

RMUTP



อาจารย์ที่ปรึกษา ป.โท
RMUTP

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วรีานุกูล
Asst. Prof. Dr. Pramote Weeranukul



ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม 1 - 3 กลุ่ม 4 - 6

ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 1 1
การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1 3

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 1 2
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 1 1
การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2 3
จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 2 3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลทางการศึกษา 3(3-0-6) 2 1
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 3(0-270-0) 2 2
คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพครู 3(3-0-6) 3 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3 2
การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 3 2
ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 3(0-270-0) 3 3

RMUTP แผนการเรียน ป.บัณฑิต 



หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)

RMUTP



โครงสร้างหลักสูตรRMUTP



ตารางเรียน ป.โท 1/2565RMUTP



ข้อบังคับ และประกาศ ที่ควรทราบ

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ป.บัณฑิต และ ป.โท)

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (11 พ.ย.63)

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคสมทบ (1 ก.ย.64)

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (25 ต.ค.60)

RMUTP

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/rules/r_2560/60_5.pdf
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/2.-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-11-%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.-63.pdf
https://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2560/6_2560.pdf


ประกาศ ภาษาต่างประเทศRMUTP



ประกาศ ภาษาต่างประเทศRMUTP



ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ป.โท)
RMUTP



RMUTP

แก้ภายใน 15 วัน
ได้เกรดไม่เกิน B+

แก้เกรด I
ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า

วันละ 100฿

การลงทะเบียน

2..50 > เกรดเฉลี่ย < 3.00
แก้ภายใน 1 ภาคเรียน

รอพินิจ
< 2.50 เทอมแรก หรือ
ต่่ากว่า < 3.00 พ้นสภาพ

พ้นสภาพ

▪ ไม่ลงทะเบียนเรียน
▪ ไม่ช่าระเงิน

ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

(ภาคเรียนสุดท้าย)
แจ้งส าเร็จการศึกษา

เกรดและสถานภาพนักศึกษา



สถานที่ตั้งฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร.02-6653777 ต่อ 7103 - 7104

RMUTP



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
➢ ระบบบริการการศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/

เขา้สูร่ะบบ

RMUTP



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
http://reg.rmutp.ac.th/

เข้าสู่ระบบ

RMUTP



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
http://reg.rmutp.ac.th/

เม่ือเข้าสู่ระบบแล้ว...
➢ การลงทะเบียนเรียน 
➢ การประเมินการเรียนการสอน    

(ประเมินอาจารย์ผู้สอน)
➢ ตรวจสอบผลการศึกษา

RMUTP



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
➢ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม http://teched.rmutp.ac.th/

RMUTP



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ี http://teched.rmutp.ac.th/

RMUTP



•www.rmutp.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
•www.teched.rmutp.ac.th
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
•www.reg.rmutp.ac.th
ระบบบริการนักศึกษา (สวท.)
•www.arit.rmutp.ac.th
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

RMUTP

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://www.reg.rmutp.ac.th/
http://www.arit.rmutp.ac.th/


ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินความพึงพอใจ

https://forms.gle/da1roaSWWVdrTksDA

https://forms.gle/da1roaSWWVdrTksDA


Thank you

RMUTP


