
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
--------------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 
มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จ านวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
     สาขาวิชาชีพครู  จ านวนรับ 180 คน คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1  เป็นครูผู้สอน  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บังคับของคุรุสภา 
2.2  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี 
2.3  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเคร่งครัด 

3.  เวลาเรียน    
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามตารางเรียน 

4.  การสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง (วัน-เวลาราชการ) ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ค่าสมัครสอบ 500  บาท(ช าระในวันสอบคัดเลือก)   

โดยใช้หลักฐานดังนี้ 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป  

 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
 4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด 
 5. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ชุด 
 6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
 7. ส าเนาสัญญาจ้างให้ด ารงต าแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่มีการจ าหน่ายออก จ านวน 1 ชุด   
 8. ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู         

ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร   

5.  การสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 – 12:00 น.  
สถานที ่ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 
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6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
วันศุกร์ที ่22 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซด ์ http://teched.rmutp.ac.th/new/ 

7.  ค่าใช้จ่าย(ค่าเทอม)   
1. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา จ านวน 1,500 บาท  
2. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 35,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ภาคเรียนที ่1 จ านวน 15,000 บาท  
-  ภาคเรียนที ่2 จ านวน 15,000 บาท  
-  ภาคเรียนที ่3 จ านวน 5,000 บาท  



ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2561 
ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี 

รับสมัครด้วยตนเอง (วัน-เวลาราชการ)  
ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

ตั้งแตว่ันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
 –  11 มิถุนายน 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 14 มิถุนายน 2561 

การสอบคัดเลือก (โดยการสอบสัมภาษณ์)  
ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร(เทเวศร์)   
เวลา 9.00 –12.00 น. ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 

16 มิถุนายน 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และพิมพ์       
ใบลงทะเบียนเพ่ือน าไปช าระเงินที่ เคาวน์เตอร์เซอร์วิสหรือ    
ธนาคารกรุงเทพ     

26 – 29 มิถุนายน 2561 

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เวลา 9.00 – 12.00 น. 30 มิถุนายน 2561 

นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่          
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

30 มิถุนายน 2561 

เปิดภาคการศึกษา 1/2561 
2 กรกฎาคม 2561 

(ตามตารางเรียน ป.บัณฑิต) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
1. ผศ. รุ่งอรุณ  พรเจริญ โทร. 084-6807894 หรือ 
2. งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104  

หมายเหตุ  1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ค่าสมัครสอบ จ านวน  500 บาท (ช าระในวันสอบคัดเลือก) 
3.  ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา จ านวน 1,500 บาท  
4.  ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 35,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ภาคเรียนที ่1 จ านวน 15,000 บาท  
-  ภาคเรียนที ่2 จ านวน 15,000 บาท  
-  ภาคเรียนที ่3 จ านวน  5,000 บาท  

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติพร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับดังนี้  
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป  
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
 4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด 
 5. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ชุด 
 6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
 7. ส าเนาสัญญาจ้างให้ด ารงต าแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มี
การจ าหน่ายออก จ านวน 1 ชุด   
 8. ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร   



 
 
 
 
 
 

 


