
รายละเอียดการเปดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต ป 2565 (เพ่ิมเติม) 

จํานวนรับ(เพ่ิมเติม)  27 คน  

เปดเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565  
    วันท่ี 27 มิถุนายน 2565  

คุณสมบัติของผูสมัคร 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีไดรับรอง

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (สํานักงาน ก.พ.) โดยตองไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษากอนเขาเรียนหลักสูตรนี้ 

- กรณีไมไดปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน ตองมีใบยืนยันหรือใบรับรองท่ีผูบริหารสถานศึกษา
อนุญาตใหเขาฝกระหวางเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานของ   
คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจางท่ีระบุตําแหนง
ครูผูสอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ระยะเวลาเรียน วันเวลา สถานท่ีเรียน และคาใชจายตลอดหลักสูตร 
- ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน 
- เรียนวันเสาร – อาทิตย  เวลา 08.00 – 16.00 น.  
- สถานท่ีเรียน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- คาใชจายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (ไมรวมคาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม)

แบงจายออกเปน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 15,000 บาท และคาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 1,500 บาท 
ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 15,000 บาท 
ครั้งท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 3 จํานวน   5,000 บาท 
 

กําหนดการรับสมัคร  ทางระบบออนไลน  ผูสมัครจะตองดําเนินการท้ัง  2 สวน  คือ 
1. รับสมัครทางเว็บไซตท่ี https://rmutp.ac.th  และเขาสูเมนูรับสมัครนักศึกษา 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  และชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิส 250 บาท 
2. ผูสมัครกรอกขอมูลประวัติสวนตัว และสงเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน ตามเอกสารแนบ

ทางการสมัครออนไลน https://bit.ly/3MIIwUx 

 กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้  ถึง 19 มิถุนายน 2565 
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หลักฐานในการสมัคร  

1. กรณี ปฏิบัต ิหนาท่ีเก่ียวกับการสอน เอกสารหลักฐานการสมัครทางออนไลน ดังนี้ 
1.1 ใบสมัครพรอมรูปถาย 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ถายไมเกิน 6 เดือน 
1.2 สําเนาบัตรประชาชน    จํานวน 1 ฉบับ 
1.3 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 1 ฉบับ 
1.4 สําเนาใบปริญญาบัตร    จํานวน 1 ฉบับ 
1.5 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  จํานวน 1 ฉบับ 
1.6 สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 
1.7 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จํานวน 1 ฉบับ 
1.8 สําเนาใบชําระเงิน ผานชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิส จํานวน 1 ฉบับ 

 
2. กรณี ไมได ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอน เอกสารหลักฐานการสมัครทางออนไลน ดังนี ้

2.1 ใบสมัครพรอมรูปถาย 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ถายไมเกิน 6 เดือน 
2.2 สําเนาบัตรประชาชน    จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 1 ฉบับ 
2.4 สําเนาใบปริญญาบัตร    จํานวน 1 ฉบับ 
2.5 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  จํานวน 1 ฉบับ 
2.6 สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 
2.7 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จํานวน 1 ฉบับ 
2.8 ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองท่ีผูบริหารสถานศึกษาอนุญาตใหเขาฝกระหวางเรียนและปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
2.9 สําเนาใบชําระเงิน ผานชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิส จํานวน 1 ฉบับ 

 
  ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ราชการในการยื่นใบสมัครออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและ
ผลสอบท้ังหมดโดยท่ีผูสมัครไมสามารถเรียกรอง ขอคาสมัครคืนได  
 
หมายเหตุ    ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูตองเขาสูกระบวนการ 

ดําเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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การสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน ทางออนไลน ไดแก รายวิชาวัดแววความเปนครู (เหตุการณสําคัญ              

บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) 
สอบขอเขียนวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. รวม 2 ชั่วโมง 

2. สอบสัมภาษณ ผาน Google Meet  
สอบสัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เปนตนไป  

 
สําหรับการเรียนจะแบงเปน  3 ภาคการศึกษา 
ระยะเวลาเรียน  วันเสาร-วันอาทิตย จํานวน 3 วิชา เวลา 08.00 – 16.00 หรือ 

วันศุกร จํานวน 1 วิชา เวลา 18.00 – 20.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


