
 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

 1. สำ�เน�ใบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลก�รเรียน จำ�นวน 1 แผ่น

 2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน จำ�นวน 1 แผ่น

 3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน 1 แผ่น

 4. หลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้�มี)

 5. รูปถ่�ยปัจจุบัน หน้�ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวม แว่นต�ดำ�

    ขน�ด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป ถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน

 6. หนังสือรับรองคุณลักษณะคว�มเป็นครู (กรณีผู้สมัคร

    หลักสูตรครุศ�สตรบัณฑิต)

 7. เงินค่�ธรรมเนียม ก�รสมัครเรียน 200 บ�ท

    (เงินค่�ธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่�กรณีใดๆ

รอบรับตรงและรอบทั่วไป

 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกต้องชำาระเงินในการรายงานตัว ดังนี้

รายการ หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 4 ปี

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  200 200

ค่าประกันของเสียหาย 300 300

ค่าคู่มือนักศึกษา	 150 150

ค่าบัตรนักศึกษา 100 100

ค่าบำารุงกิจกรรม 300 300

ค่าปฐมนิเทศ 1,300 1,150

รวม 2,350 2,200

หมายเหตุ	 	 นักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ต้องจ่ายค่า 
ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตามหลักสูตร	 ภาคเรียนที่	 1	 ประจำาปี 
การศึกษา	2557

กำาหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำาปีการศึกษา  2557

กิจกรรม รับตรง รอบทั่วไป

รับสมัคร
1	ธันวาคม	2556	–	 
6	มกราคม	2557

5	กุมภาพันธ์	–	 
25	มีนาคม	2557

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

10	มกราคม	2557 1	เมษายน	2557

สอบข้อเขียน 18	มกราคม	2557 3	เมษายน	2557

ประกาศรายชื่อ 
ผู้สอบผ่านข้อเขียน

24	มกราคม	2557 7	เมษายน	2557

สอบสัมภาษณ์	 29	มกราคม	2557 9	เมษายน	2557

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์

31	มกราคม	2557 12	เมษายน	2557

รายงานตัว
3	–	4	 

กุมภาพันธ์	2557
19	–	20	เมษายน	2557

หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว

 1. สำ�เน�ใบ ปพ.1 หรอื ใบแสดงผลก�รเรยีน ฉบบัสำ�เรจ็ก�รศกึษ�  

    จำ�นวน 2 แผ่น

 2. รปูถ่�ยปัจจบัุนหน�้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นต� ขน�ด 1 นิว้  

        จำ�นวน 1 รูป

 3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน 1 แผ่น

 4. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน 1 แผ่น

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 125-2-48370-1 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด

 วิธีการชำาระเงิน
 1. สมัครด้วยตนเองชำ�ระเงินที่ฝ่�ยก�รเงินมห�วิทย�ลัย

 2. กรณีโอนเงินผ่�นธน�ค�รให้สำ�เน�สลิป ส่งม�ที่

  โทรส�ร 043-556009 ถึงสำ�นักวิช�ก�รและประมวลผล

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครเรียนทางออนไลน์ ต้องทำาการสมัครและ

ชำาระค่าสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงให้ส่งเอกสารการสมัครถึง

มหาวิทยาลัยฯ ภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ทำาการสมัคร



    สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัคร
        นักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.	5	ปี -	ภาษาอังกฤษ
-	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
-	ภาษาไทย
-	การศึกษาปฐมวัย
-	คณิตศาสตร์
-	คอมพิวเตอร์ศึกษา
-	สังคมศึกษา
-	พลศึกษา
-	ดนตรีศึกษา
-	ศิลปศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.	4	ปี -	ภาษาอังกฤษธุรกิจ
-	ภาษาจีน
-	การพัฒนาชุมชน
-	สารสนเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.	4	ปี -	การประชาสัมพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.	4	ปี -	วิทยาศาสตร์การกีฬา

-	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
-	เคมี
-	ชีววิทยา
-	ฟิสิกส์
-	สัตวศาสตร์
-	สาธารณสุขศาสตร์
-	วิทยาการคอมพิวเตอร์
-	เทคโนโลยีไฟฟ้า
-	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบเข้า	(ผู้จบปวส.) -	เทคโนโลยีไฟฟ้า
-	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ.	4	ปี -	รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.	4	ปี -	แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-	แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
-	แขนงวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ.	4	ปี -	นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.	4	ปี -	การตลาด

-	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-	การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบเข้า	
(ผู้จบปวส.)

-	การตลาด 
-	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-	การจัดการ
-	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บัญชีบัณฑิต บช.บ.	4	ปี -	การบัญชี
บัญชีบัณฑิต เทียบเข้า	(ผู้จบปวส.) -	การบัญชี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.	4	ปี -	พยาบาลศาสตร์

     ค่าบำารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
หลักสูตร ค่าบำารุงการศึกษา

	 ครุศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต 	 	 6,500

	 บัญชีบัณฑิต 	 	 6,500

	 ศิลปศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 นิเทศศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 รัฐศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 นิติศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 	 	 6,500

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต 	 	 7,500

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาธารณสุขศาสตร์)   9,000

	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต   45,000

  ประเภททุนการศึกษา

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้

	 ในอนาคต	(กรอ.)

	 ทุนจากภาครัฐและเอกชน

 ทุนอื่นๆ 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

	 	 ระดับปริญญาตรี	4	และ	ปริญญาตรี	5	ปี		

   ต้องเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรมัธยมศึกษ� 

   ตอนปล�ยหรือเทียบเท่�

  ระดับปริญญาตรีเทียบเข้า

	 	 (ผู้จบ	ปวส.	หรือ	อนุปริญญา)

   ต้องเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับอนุปริญญ�หรือ 

   ประก�ศณียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
การเรียนการสอน
 มห�วทิย�ลยัตัง้อยูท่�่มกล�งสภ�พแวดลอ้มทีเ่หม�ะ

ตอ่ก�รศกึษ�ห�คว�มรู ้พรอ้มสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกต�่ง ๆ  

อ�ทิ อ�ค�รห้องปฏิบัติก�รภ�ษ�อังกฤษ ห้องปฏิบัติก�ร

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริก�ร พร้อมอุปกรณ์

ก�รเรียนก�รสอนที่มีคุณภ�พ

ที่พัก
 มห�วิทย�ลัยมีหอพักที่ทันสมัย สะอ�ด ปลอดภัย  

มีหอพักแยกหอพักช�ย  -  หญิง ออกเป็นสัดส่วน และมีสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวกต่�ง ๆ  ม�กม�ย อ�ทิ เตียงนอน พัดลม 

ตู้เสื้อผ้� ชั้นว�งของ โต๊ะอ่�นหนังสือ เป็นต้น

มีรายได้ระหว่างเรียน
มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

****จำ�นวนที่เปิดรับให้อ่�นประก�ศมห�วิทย�ลัย****

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

“ชนปทานัง	ภูมิปัญญา	เขตตัง”

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษา

ที่มีคุณภาพ มีความร่มธรรม ร่มรื่น ร่มเย็น” และเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพย์ยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

เป้าหมาย


