ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
–––––––––––––––––––––-------–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ก าหนดเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคพิเศษ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จำนวนรับเข้ำศึกษำ จำนวน ๑๘๐ คน
๒. กำหนดกำรรับสมัคร
๒.๑ รับสมัคร
๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒.๓ สอบคัดเลือก ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
- ข้อเขียน
- ข้อสอบสัมภาษณ์
๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๒.๕ รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๖ เปิดภาคการศึกษา

วันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
๓.๒ มีสัญชาติไทย
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
๓.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดนคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ

๔. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๑ ชุด
๔.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษา หรือ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
๕. ขั้นตอนกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
๕.๑ ผู้สมัครทาการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th ตามวันและเวลาที่กาหนด
๕.๒ ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูล ผ่านระบบรับสมัคร ตามวันและ
เวลาที่กาหนด
๕.๓ การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
- จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ข้อ ๔. และลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องทุกฉบับ
- ให้ผู้สมัครทาการอัพโหลดหลักฐาน ผ่านเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th พร้อมกับการสมัคร โดย
ขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน ๒ MB ในรูปแบบไฟล์ pdf
๕.๔ ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ ใ บสมั ค ร พร้ อ มแบบช าระเงิ น ค่ า สมั ค ร และช าระเงิ น ผ่ า นธนาคารกรุ ง ไทย หรื อ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ในแบบชาระเงิน รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท
- ผู้สมัครต้องชาระเงินภายในวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑
- ให้ ผู้ ส มัครทาการตรวจสอบสถานะการช าระค่ าสมั คร และสถานะการสมัคร ได้ ๒ วันทาการ
หลังจากวันที่ชาระค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th
๕.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยสามารถตรวจได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/ ตามวันและเวลาที่
กาหนด
๕.๖ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตรวจสอบพบว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่
คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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

-๒-

