
 
 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทุกสำขำ จำกสถำบันกำรศึกษำท่ี ก.พ. และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำให้กำรรับรอง 
    1.2  กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หำกมีใบยืนยัน หรือใบรับรองท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุญำตให้ 
  เข้ำฝึกระหว่ำงเรียน และปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของคุรุสภำ หรือกรณีปฏิบัติ 
  หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอนในสถำนศึกษำ หำกมีสัญญำจ้ำงที่ระบตุ ำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

2. จ ำนวนที่รับ วัน เวลำ และสถำนที่เรียน 
สำขำวิชำ ประเภท จ ำนวนรับ ค่ำใช้จ่ำย            

ตลอดหลักสูตร 
วัน /เวลำที่เรียน สถำนที่เรียน 

วิชำชีพครู ภำคพิเศษ 180 คน 35,000 บำท 
 

เสำร์ – อำทิตย์ 
เวลำ 08.00-16.30น. 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี 

 

3. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
 

สมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่บัดนี ้– 30 มกรำคม 2563 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกรำคม 2563 
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 
สอบคัดเลือก (สัมภำษณ์) วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 
ประกำศผลสอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
รำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
เปิดภำคเรียน วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 
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4. กำรสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1  ผู้สมัครสำมำรถดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดระเบียบกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับ                

       ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู  ภำคกำรศึกษำท่ี 2  ปีกำรศึกษำ  2562 
       จำกเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th , www.teched.rmutt.ac.th  

 4.2  ผู้สมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้จำกเว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th , www.teched.rmutt.ac.th  

 และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดให้ครบถ้วน   
4.3  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสำร์-อำทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

 เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ส ำนักงำนภำควิชำกำรศึกษำ ชั้น 1 อำคำรศึกษำศำสตร์ 1  
 หำกมีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อ โทร. 02 549 3207 , 02 549 3213 

      4.4  ผู้สมัครต้องช ำระเงินค่ำสมัครสอบ จ ำนวน 500 บำท ทั้งนี้ เงินค่ำสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 
 
5.  หลักฐำนในกำรสมัคร  ให้ผู้สมัครน ำเอกสำรหลักฐำนที่ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องมำยื่นในวันสมัคร  จ ำนวน 2  ชุด   

 5.1  กรณีปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน  เอกสำรหลักฐำนดังนี้ 
 1.   รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  ถ่ำยไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จ ำนวน  1  รูป 
 2.   ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  2  ชุด 
 3.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน  2  ชุด 

4.   ส ำเนำใบปริญญำบัตร  จ ำนวน  2  ชุด 
5.   ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  (Transcript)  จ ำนวน  2  ชุด 

 6.   ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีท่ีชือ่-สกุลในเอกสำรหลักฐำนไม่ตรงกัน) จ ำนวน  2  ชุด 
7.   ส ำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หรือ ส ำเนำสมุด ประจ ำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มี 
 กำรจ ำหน่ำยออก จ ำนวน  2  ชุด 

    
    5.2  กรณี ไม่ได้ ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน  เอกสำรหลักฐำนดังนี้ 
 1.  รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  ถ่ำยไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จ ำนวน  1  รูป 
 2.   ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  2  ชุด 
 3.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน  2  ชุด 

4.   ส ำเนำใบปริญญำบัตร  จ ำนวน  2  ชุด 
5.   ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  (Transcript)  จ ำนวน  2  ชุด 

 6.   ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีท่ีชือ่-สกุลในเอกสำรหลักฐำนไม่ตรงกัน) จ ำนวน  2  ชุด 
7.   ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุญำตให้เข้ำฝึกระหว่ำงเรียนและปฏิบัติกำรสอนใน 
 สถำนศึกษำท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนของคุรุสภำ (กรณีมี) จ ำนวน 2 ชุด 
 

      ทั้งนี้ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ปลอมแปลงเอกสำรหลักสำรหลักฐำน
รำชกำรในกำรยื่นใบสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จะเพิกถอนสิทธิกำรสมัครและผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัคร         
ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอค่ำสมัครคืนได้ 
 
 
 
 
 
 

http://www.grad.rmutt.ac.th/
http://www.teched.rmutt.ac.th/
http://www.grad.rmutt.ac.th/
http://www.teched.rmutt.ac.th/


3 
 

6.   ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประกำศกำรรับสมัครสอบคัดเลือก และต้อง 
     กรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเนื่องมำจำก 

 ผู้สมัครสอบจะถือว่ำผู้สมัครสอบรำยนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และผู้สมัคร             
 จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

7.  กำรสอบคัดเลือก 

7.1 สอบข้อเขียนใน 2 รำยวิชำ ได้แก่ 
7.1.1 รำยวิชำพ้ืนฐำน (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) 
7.1.2 รำยวิชำวัดแววควำมเป็นครู (เหตุกำรณ์ส ำคัญ,บริบททำงกำรศึกษำ,หลักสูตร,กำรสอน,กำรวัดผล,  

 กำรวิจัย,จิตวิทยำ ฯลฯ) 
 

7.2 สอบสัมภำษณ์ 

8.  กำรประกำศผลสอบคัดเลือก 
8.1  เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th  , www.teched.rmutt.ac.th 
8.2  ณ  ส ำนักงำนภำควิชำกำรศึกษำ ชั้น 1  อำคำรศึกษำศำสตร์ 1   

9.  หลักฐำนที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก 
 ให้ผู้สมัครน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน และหลักฐำนกำรสมัครสอบ มำยื่นในวันสอบคัดเลือก  

10. กำรสอบถำมรำยละเอียดอื่น ๆ                   
  

หน่วยงำน เว็บไซต์  เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร 
ภำควิชำกำรศึกษำ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 

www.teched.rmutt.ac.th 
 

02 5493207, 
02 5493213 

02 5493207 
02 5493213 

ส ำนักบัณฑิตศึกษำ www.grad.rmutt.ac.th 02 5493697 02 5493697 
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