
 

 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 

–––––––––––––––––––––-------––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต       
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคพิเศษ)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ  จ ำนวน ๑๘๐ คน 
 

 ๒. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
๒.๑ รับสมัคร 
 

วันท่ี ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒.๓ สอบคัดเลือก ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทร ี
     - ข้อเขียน 
     - ข้อสอบสัมภาษณ ์

วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒.๕ รายงานตัวเข้าศึกษาและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันท่ี ๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒.๖ เปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        

  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
          ๓.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ 
  ๓.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.  
  ๓.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดนค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๓.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

ข้อ ๓.๑๑/ 



  

-๒- 
 

  ๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 

 
๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 ๔.๑ ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/ 

      ๔.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตามก าหนดการ
รับสมัคร 
  ๔.๓ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบช าระเงินค่าสมัครและค่าคู่มือการสมัคร ช าระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ในแบบช าระเงิน รวมเป็นเงิน ๓๕๐ บาท 
   - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 
   - ค่าคู่มือการสมัคร ๕๐ บาท   
  ๔.๔ ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครโดยรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และหลักฐานการ
ช าระเงินพร้อมรับคู่มือการสมัคร ณ กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา อาคาร ๘ ห้อง ๘๑๑ 
  ๔.๕ เมื่อกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย
แล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/ 
  ๔.๖ เงินคา่สมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 
 
 ๕. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร   
       ๕.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 
      ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน ๑ ชุด 
      ๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชุด 
   ๕.๔ ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  
                     (Transcript)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๕.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  จ านวน ๑ ชุด 
 
  ๖. อัตรำค่ำเล่ำเรียน 
      เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งจ่าย ดังนี้ 
  ๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  
 

                             (อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ) 
                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

http://regis.nsru.ac.th/
http://regis.nsru.ac.th/

