
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง  การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบท่ี ๒ การรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี) 

    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 
   

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    จะรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
รอบท่ี ๒  การรับตรง  (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. ๔  ปี ) ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๖   ในการนี้มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครคัดเลือก     ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  จ านวนทีร่ับในระดับ ปริญญาตรี  ๔ ปี      
   ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. ๔ ปี) 
 ระดับปริญญาตรี  ๔ ปี   
 

ล าดับที ่ สาขาวิชา จ านวน 
ที่รับ 

๑ พลศึกษา ๑๔ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑๕ 
๓ ฟิสิกส์ ๑๐ 
๔ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๕ 
๕ สังคมศึกษา ๖ 
๖ ภาษาอังกฤษ ๘ 
๗ คหกรรมศาสตร์ ๑๐ 
๘ ภาษาไทย ๘ 
๙ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๔ 

๑๐ การศึกษาปฐมวัย ๒๐ 
๑๑ อุตสาหกรรมศิลป์ ๓๐ 
๑๒ เคมี ๑๑ 
๑๓ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ๒๘ 

รวม ๑๙๙ 
 
 



 ๒ 

 

คุณสมบัติของผูส้มัครเฉพาะสาขาวิชา 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
        ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  
       -  สาขาวิชาพลศึกษา   สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาฟิสิกส์    สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป    สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชา
ภาษาไทย   สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 ผู้สมัครทีก่ าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ต้องมีผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  เกรดเฉลี่ย
ไมต่่ ากว่า  ๒.๗๕   หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า  ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า  
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   

     -  ไม่เคยเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

๑.๒.๓ คุณลักษณะทางจิตใจ  มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   

-  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 

-  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 

-  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต  โรคประสาทข้ันรุนแรง 

 

 

 

 

 



 ๓ 

 

     ก าหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร 
๑. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  http://register.snru.ac.th   

ช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารผู้ให้บริการบนโทรศัพท์  (Mobile  Banking) ทุกธนาคาร 
ด้วยช่องทาง  QR  Code/Bar  Code  (ค่าธรรมเนียม  ๕  บาท/รายการ)  หรือที่งานคลัง  ชั้น  ๑  
อาคาร  ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตามท่ีระบุในใบแจ้งช าระเงิน 

๒. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง  ๑  สาขาวิชาเท่านั้น 
๓. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖     
๔. ให้ผู้สมัครเก็บใบสมัครพร้อมเอกสารการช าระเงิน  ไว้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
๕. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ  มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ 

ข้อใดข้อหนึ่ง  จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที 
 

การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 
   (เฉพาะหลักสูตร  ค.บ.  ๔  ปี ) 

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู  ในวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
๒. สอบวัดแววความเป็นครู  เฉพาะหลักสูตร ค.บ.  ๔  ปี  และรายวิชา  ๕  วิชาหลัก 

ในวันที่  ๒๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 ๓.  ประชุมประมวลผล  ในวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
  ๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๕.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๖.  ประชุมประมวลผล  ในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๗.  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๘.  ยืนยันสิทธิ์  ในวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ๙.  รายงานตัว  ในวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
  

การรายงานตัวเข้าศึกษา 
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์   ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖   

(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. ๔  ปี)  หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
      ๒.  รายงานตัว ในวันที ่ ๘ – ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   หากไมร่ายงานตามวันเวลาที่ก าหนดถือ 
           ว่าสละสิทธิ์ 

 
          ๓.เอกสาร... 
 



 ๔ 
 

      ๓.  เอกสารประกอบการรายงานตัว  มีดังนี้ 
๓.๑   หลักฐานใบรายงานผลการเรียน   รบ. / ปพ.๑   ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๖  ฉบับสมบูรณ์  
       ที่มีวันที่ส าเร็จการศึกษา     ถ่ายเอกสาร   ๒   ฉบับ  (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๒   ส าเนา  Transcript  (ระดับอนุปริญญา/ปวส.) หรือใบ ร.บ.  ระดับ ปวส.  ที่มีวันอนุมัติจบจาก 
        สถานศึกษา  ฉบับจริงพรอ้มส าเนา  ๒  ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๓  ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของนักเรียนอยู่  พร้อมถ่ายเอกสาร   ๑  ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา  ๑  ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๖  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว     ๑  รูป   ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน 
๓.๗  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – 
       นามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับ ชื่อ – สกุล  ในใบแสดงคุณวุฒิ  ฉบับถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ   
       (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

         ๔. ค่ายืนยันสิทธิ์เหมาจ่าย 
๔.๑  เงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นรายบุคคลแบบเหมาจ่าย  ดังนี้ 
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  ๔  ปี)      เหมาจ่ายภาคเรียนละ  ๖,๕๐๐  บาท 
๔.๒  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่      ๑,๓๕๐  บาท 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์    ให้เก็บภาคเรียนละ  ๑,๐๐๐  บาท  โดยให้ช าระพร้อมกับเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว หากไม่ประสงค์ที่จะรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด และเงินส่วนนี้จะน าส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 

 
 
                  (นายเกษม  บุตรดี) 
          ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

          รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                
 
 

                                                  


