
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง  การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบท่ี  ๔  การรับตรงอิสระ  (เฉพาะหลักสูตร  ๔  ปี) 

    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
   

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    จะรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
รอบท่ี ๔  การรับตรงอิสระ  (เฉพาะ ค.บ. ๔  ปี ) ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔   ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครคัดเลือก     ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  จำนวนทีร่ับในระดับ ปริญญาตรี  ๔ ป ี     
   ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. ๔ ปี) 
        ๑.๑.๑  ระดับปริญญาตรี  ๔ ปี   
 

ลำดับที ่ สาขาวิชา จำนวน 
ที่รับ 

๑ การประถมศึกษา ๔ 
๒ การศึกษาปฐมวัย ๘ 
๓ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ๑๙ 
๔ คณิตศาสตร์ ๘ 
๕ คหกรรมศาสตร์ ๒ 
๖ เคมี ๑๗ 
๗ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๔ 
๘ พลศึกษา ๒ 
๙ ฟิสิกส์ ๒๐ 

๑๐ ภาษาอังกฤษ ๓ 
๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑๔ 
๑๒ สังคมศึกษา ๑๒ 
๑๓ อุตสาหกรรมศิลป์ ๒๕ 

รวม ๑๔๘ 
 
 



 ๒ 

 
คุณสมบัติของผูส้มัครเฉพาะสาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  ๑.๑  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  
       -  สาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา    สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา 

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ใช้  PAT  ๕    O-NET  ต้องมี
ผลการเรียน  ๖  ภาคเรียน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐      
  -  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   สาขาวิชาสังคมศึกษา   สาชาวิชา
การศึกษาปฐมวัย   สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ใช้  PAT ๕  O-NET  ต้องมีผลการเรียน  
๖  ภาคเรียน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒.๗๕       

 
คุณสมบัติทั่วไปและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 

     ๑.  คุณสมบัตดิ้านลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

    ๑.๒ คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู 

๑.๒.๑  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ  ดังนี้  คือ  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

        ๑.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

-  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย 

   -  เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

                                  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ   

     -  ไ ม่เคยเปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

๑.๒.๓ คุณลักษณะทางจิตใจ  มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   

-  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 

-  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 

-  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต  โรคประสาทข้ันรุนแรง 

 

 
 



 ๓ 
 

     กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร 
๑. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์      http://register.snru.ac.th   
๒. พิมพ์เอกสารใบสมัคร  ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือที่งานคลัง 

อาคาร ๑๐  ชั้น  ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ค่าสมัครสอบ  ๒๐๐  บาท  (งานคลัง 
ให้บริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐  น.  ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๓. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  เมษายน – ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔     
๔. ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินของผู้สมัคร  เก็บไว้กับเจ้าตัวเพ่ือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
๕. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ  มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ 

ข้อใดข้อหนึ่ง  จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที 
 

การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 
   (เฉพาะ  ค.บ.  ๔  ปี ) 

๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 ๒.  ประชุมประมวลผล  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
  ๓.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ๔.  รายงานตัว  (ออนไลน์)   ในวันที่  ๑๗ – ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 นักเรียนส่งเอกสารคะแนน  PAT ๕  และ  O-NET  เพิ่มเติมผ่านระบบ  กรณีส่งเอกสารไม่ครบผ่าน
ระบบ  (ถ้าไม่ส่งเอกสารภายในวันที่  ๗ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ## กรณีผู้ที่สอบไม่ผ่าน  สามารถสมัครเรียนสาขาอื่น ๆ ที่ยังไม่เต็มได้ 
 

การรายงานตัวเข้าศึกษา 
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องรายงานตัว  (ออนไลน์)    

(เฉพาะ  ค.บ.  ๔  ปี )   ในวันที่  ๑๗ – ๒๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  หากไม่รายงานตัวตามวัน
เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

      ๒.   เอกสารประกอบการรายงานตัว  มีดังนี้ 
๒.๑   หลักฐานใบรายงานผลการเรียน   รบ. / ปพ.๑   ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๖  ฉบับสมบูรณ์  
       ที่มีวันที่สำเร็จการศึกษา     ถ่ายเอกสาร   ๑   ฉบับ  (รบัรองสำเนาถูกต้อง) 
๒.๒   สำเนา  Transcrirt  (ระดับอนุปริญญา/ปวส.) หรือใบ ร.บ.  ระดับ ปวส.  ที่มีวันอนุมัติจบจาก 
        สถานศึกษา  ฉบับจริงพรอ้มสำเนา  ๑  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
๒.๓  ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของนักเรียนอยู่  พร้อมถ่ายเอกสาร   ๑  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 
 



 ๔ 
 
๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
  ๒.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  ๑  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
๒.๖  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว     ๑  รูป  (รูปชุดนักศึกษา)  ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน 
๒.๗  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – 
       นามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับ ชื่อ – สกุล  ในใบแสดงคุณวุฒิ  ฉบับถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ   
       (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
๒.๘  สำหรับนักศึกษา  หลักสูตร  (ค.บ.  ๔  ปี)  ทุกสาขาวิชา  ให้นำ  PAT ๕  (ความถนัดทาง 
       วิชาชีพครู)  พร้อมถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

         ๓. ค่าบำรุงการศึกษา  และค่าธรรมเนียม 
๓.๑  เงินบำรุงการศึกษาเป็นรายบุคคลแบบเหมาจ่าย  ดังนี้ 
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  ๔  ปี)      เหมาจ่ายภาคเรียนละ  ๖,๕๐๐  บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์    ให้เก็บภาคเรียนละ  ๑,๐๐๐  บาท  โดยให้ชำระพร้อมกับเงินค่าบำรุงการศึกษา 

๓.๒  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  นักศึกษาแต่ละคน 
 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่  ๕๐๐  บาท 
 -  ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาใหม่   ๗๐๐  บาท 
 -  ค่าคู่มือนักศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม่  ๒๕๐  บาท 

   -  ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา     ๕๐   บาท  
      รวมค่าธรรมเนียม              ๑,๕๐๐   บาท   
  นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในวันรายงานตัวเต็มจำนวน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่     ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 
  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา    ธรรมวินทร) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                
 
 

                                                  


