รายละเอียดการเปดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต ป 2565
จํานวนรับ 180 คน
เปดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
คุณสมบัติของผูสมัคร
- เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (สํานักงาน ก.พ.) โดยตองไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษากอนเขาเรียนหลักสูตรนี้
- กรณีไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน ตองมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผูบริหารสถานศึกษา
อนุญาตใหเขาฝกระหวางเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานของ
คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจางที่ระบุตําแหนง
ครูผูสอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ระยะเวลาเรียน วันเวลา สถานที่เรียน และคาใชจายตลอดหลักสูตร
- ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน
- เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00 – 16.00 น.
- สถานที่เรียน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- คาใชจายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (ไมรวมคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม)
แบงจายออกเปน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 15,000 บาท และคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 1,500 บาท
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 จํานวน 5,000 บาท
กําหนดการรับสมัคร ทางระบบออนไลน ผูสมัครจะตองดําเนินการทั้ง 2 สวน คือ
1. รับสมัครทางเว็บไซตที่ https://rmutp.ac.th และเขาสูเมนูรับสมัครนักศึกษา
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชําระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส 250 บาท
2. ผูสมัครกรอกขอมูลประวัติสวนตัว และสงเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน ตามเอกสารแนบ
ทางการสมัครออนไลน https://bit.ly/3MIIwUx
กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2565

-2หลักฐานในการสมัคร
1. กรณี ปฏิบัติ หนาที่เกี่ยวกับการสอน 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 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จํานวน 1 ฉบับ
1.8 สําเนาใบชําระเงิน ผานชําระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณี ไมได ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน เอกสารหลักฐานการสมัครทางออนไลน ดังนี้
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 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จํานวน 1 ฉบับ
2.8 ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองที่ผูบริหารสถานศึกษาอนุญาตใหเขาฝกระหวางเรียนและปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
2.9 สําเนาใบชําระเงิน ผานชําระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ราชการในการยื่นใบสมัครออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและ
ผลสอบทั้งหมดโดยที่ผูสมัครไมสามารถเรียกรอง ขอคาสมัครคืนได
หมายเหตุ ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูตองเขาสูกระบวนการ
ดําเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

-3การสอบคัดเลือก
1. สอบขอเขียน ทางออนไลน ไดแก รายวิชาวัดแววความเปนครู (เหตุการณสําคัญ
บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ)
สอบขอเขียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. สอบสัมภาษณ ผาน Google Meet
สอบวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 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.

