
 
ประกาศคณะครุศาสตร์ 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) 

  ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก าหนดให้มีการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๑. หลักสูตร และจ ำนวนที่เปิดรับ 
๑.๑ หลักสูตรที่เปิดรับ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
๑.๒ จ านวนรับ 
 รับจ านวน ๑๘๐ คน 

๒. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศท่ีคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ 
  ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.  
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดนค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 
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๓. กำรรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาที่รับสมัคร 
 วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๓.๒ วิธีการสมัคร 
 ผู้สมัครท าการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
๓.๓ การช าระค่าสมัคร 
 ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียม การสมัคร ๓๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ เลขบัญชี ๖๗๘-๗-๙๒๗๓๐-๔  ชื่อบัญชีค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ  
ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วน าหลักฐานการโอนเงินแนบ
หลักฐานการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th  

๓.๔ การตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัคร และสถานะการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครท าการตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัคร และสถานะการสมัคร ได้ ๒ วันท าการ หลังจาก

วันที่ช าระค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th  
๔. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
๔.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เท่านั้น 
๔.๓ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าหน้าหน้าชื่อ หรือส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาหลักฐาน

การเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
โดยให้ผู้สมัครท าการอัพโหลดหลักฐานพร้อมกับการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th 

 หมำยเหตุ เอกสารทุกแผ่นจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน และลงชื่อรับรองส าเนาทุกแผ่น 

๕. กำรคัดเลือก ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th 
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 
 วันพุธที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๕.๒ สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)  
 วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
๕.๓ ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
 วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   
๕.๔ สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  
 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 

๖. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
        วันพุธที ่๘ มกราคม ๒๕๖๓  ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th  
๗. รำยงำนตัวพร้อมส่งเอกสำรรำยงำนตัว 

๗.๑ ก าหนดการรายงานตัว 

http://edu.nsru.ac.th/
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              วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๗.๒ หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 - ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th และ

พิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป มุมบนด้านขวาของใบรายงานตัว 
 - ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ๒ ฉบบั 
 - ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๒ ฉบับ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือส าเนาหลักฐานการ

เปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
 หมำยเหตุ เอกสารที่ถ่ายส าเนาทุกแผ่นจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน และถ่ายด้วยกระดาษขนาด A๔ เท่านั้น 
และลงชื่อรับรองส าเนาทุกแผ่น 

๘. ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ และช้ีแจงเรื่องกำรใช้ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 

 วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๙. ก ำหนดเปิดภำคกำรศึกษำ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

๑๐. สถำนที่ในกำรจัดกำรศกึษำ 
 ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

๑๑. ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
๑๑.๑ การจัดการศึกษา 
 ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
๑๑.๒ วันที่ใช้ในการศึกษา 
 ในแต่ละภาคการศึกษา จะท าการจัดการเรียนสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

๑๒. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท โดยจะก าหนดการช าระเงินเป็น ๓ ภาคการศึกษา  
                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
             ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๓. เงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
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๑๓.๑ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๓.๒ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ 
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู) 

รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 


