
 

 

 
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป 
เพื่อเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

--------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รบัสมัครนักศึกษา ภาค ปกติ รอบทั่วไป เพื่อเขาศึกษาตอใน
ระดับปรญิญาตรี ๔ ป และระดบัปริญญาตรี เทียบเขา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังตอไปนี ้
 

๑. สาขาวิชาที่เปดรับ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวน 
ที่รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศศ.บ.๔ ป) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

ภาษาจีน ๕๐ 
การพัฒนาชุมชน ๔๐ 
สารสนเทศศาสตร ๓๐ 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 
(นศ.บ. ๔ ป) 

การประชาสัมพันธ ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ป) 

วิทยาศาสตรการกีฬา ๕๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทาสายวิทย 

วิทยาศาสตรทัว่ไป ๖๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

เคม ี ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

ฟสิกส ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

ชีววิทยา ๒๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

สัตวศาสตร ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

วิทยาการคอมพิวเตอร ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

เทคโนโลยีไฟฟา ๓๕ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 



 

 

 
สาขาวิชาที่เปดรับ (ตอ) 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวน 
ที่รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเขา 
(ผูจบปวส.) 

เทคโนโลยีไฟฟา ๓๕ กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสาํเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทางดานไฟฟา 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ๓๐ เปนผูที่กําลงัศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดาน
อิเล็กทรอนิกส 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
(รป.บ. ๔ ป) 

แขนงวชิารัฐประศาสนศาสตร ๗๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา แขนงวชิาการปกครองทองถิ่น ๑๐ 

แขนงวชิายุทธศาสตรการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

๓๐ 

รัฐศาสตรบัณฑติ 
(ร.บ. ๔ ป) 

รัฐศาสตร ๕๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

นิติศาสตรบัณฑติ 
(น.บ. ๔ ป) 

นิติศาสตร ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(บธ.บ. ๔ ป) 

การตลาด ๒๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา คอมพิวเตอรธุรกิจ ๔๐ 

การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว ๒๐ 
การจัดการ ๓๐ 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
เทียบเขา 
(ผูจบ ปวส.) 

การตลาด ๓๐ เปนผูที่กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานการตลาด  

คอมพิวเตอรธุรกิจ ๕๐ เปนผูที่กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานคอมพิวเตอร  

การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว ๓๐ เปนผูที่กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด านอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวหรือการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว  

การจัดการ ๓๐ เปนผูที่กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานบริหารธุรกิจหรือดาน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับทางบริหารธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. ๔ ป) 

การบัญช ี ๒๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

บัญชีบัณฑิต 
เทียบเขา 
(ผูจบ ปวส.) 

การบัญช ี ๕๐ เปนผูที่กําลังศึกษาอยู หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานการบัญชี 



 

 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป  
 ๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑.๑ เปนผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของการศึกษา ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๓ ขณะทําการสมัคร เพื่อเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี ๔ ป (ใช ปพ. ๑ (๕ภาคเรียน) กรณียังไมสําเร็จการศึกษา)  หรือ ผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   ๒.๑.๑.๒ สาขาวิชานิติศาสตรตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

๒.๑.๑.๓ เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี 
๒.๑.๑.๔ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ  

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม หรือ 
ติดยาเสพติดชนิดรายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๒.๑.๑.๕ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 
    

๒.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (เอกสารแนบทายประกาศ ๑) 
 

๒.๒ ระดับปริญญาตรี (เทียบเขา)  
  ๒.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๒.๒.๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเขา  
(ใชใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียน กรณียังไมสําเร็จการศึกษา) หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ๒.๒.๒.๒ เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี 

๒.๒.๒.๓ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ  
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม หรือติดยา
เสพติดชนิดรายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

๒.๒.๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 
  ๒.๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (เอกสารแนบทายประกาศ ๒) 

 
๓. วิธีการสมัคร 

๓.๑ สมัครดวยตนเองที่สํานักวิชาการและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  

๓.๒ สมัครทางออนไลน ที่ เว็บไซต http://academic.reru.ac.th  
 (ใหสงเอกสารการสมัครถงึมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗)  จาหนาถึง สํานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อาํเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐  
โดยจะถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
  ๓.๓ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ หากพบวาคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ มหาวิทยาลัย 
จะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

 หมายเหต ุ ผูสมัครทีผ่านการคัดเลอืกเขาศึกษาแลวตรวจสอบพบวาขาดคุณสมบัติขอใด 
ขอหนึ่งในภายหลัง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเทจ็ จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษาและ 
จะถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา  
 

๔.  ระยะเวลาในการรับสมัคร 
- สมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ – วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
- สมัครทางออนไลน ระหวางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ใหสงเอกสารการสมัคร 

ถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) ที่เว็บไซต http://academic.reru.ac.th 
หมายเหต ุ: เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนกัขัตฤกษ   

 

๕. คาธรรมเนียมการสมัครและวิธีการชําระเงิน 
 ๕.๑  คาสมัครจํานวน ๒๐๐ บาท ตอใบสมัคร 

๕.๒  ชําระดวยตนเอง ที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด หรอื โอนเงินเขาบญัชี/ 
ตู ATM บัญชีออมทรัพย ช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เลขที่บญัชี ๑๒๕-๒-๔๘๓๗๐-๑  
ธนาคาร กสิกรไทย สาขารอยเอ็ด   

ในกรณีเลือกชําระเงินทางการโอนเงินเขาบัญชี/ตู ATM ขอใหสงสําเนาใบนําฝาก หรือสลิป 
ATM มาทางโทรสาร ถึง สํานักวิชาการและประมวลผล หมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๕๕๖๐๐๙ พรอมทั้ง
ระบุชื่อ-สกุล และสาขาวิชา พรอมเบอรโทรศัพท 

หมายเหต ุ: เงินคาธรรมเนียมนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 
๖.๑  ใบสมัครที่กรอกขอมลูครบถวนสมบรูณ ตามแบบฟอรมที่สมัครทางออนไลน 

 ๖.๒  รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
 ๖.๓  สําเนาแสดงผลการเรียน โดยรับรองจากหัวหนาสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนาม
รับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปนสําคัญ (ปพ. ๑ ผลการเรียน ๕ ภาคเรียนใชกับผูสมัครระดบั
ปริญญาตรี ๔ ป และใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียนใชกบัผูสมัครระดบัปริญญาตรีเทียบเขา) 
จํานวน ๑ ฉบับ กรณีสําเร็จการศึกษาแลว  ใหสําเนาแสดงผลการเรียนทีส่ําเร็จการศึกษา จํานวน  
๑ ฉบับ 
 ๖.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๕  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๖  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) 
 
๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

๘. สอบขอเขียน 
 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

๙. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 



 

 

๑๐. สอบสัมภาษณ 
 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

๑๑. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

๗. วันรายงานตัว 
 ระหวางวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  
  

คําเตือน 
ผูที่ขาดคุณสมบัติ หรือใชหลักฐานไมถูกตอง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานตาง ๆ  ที่นํามาประกอบการสมัครอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
หากพบวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครนั้นเปน
หลักฐานที่ไมถูกตองหรือปลอมแปลง  หรือไมเทียบเทาที่จะสมัครได  มหาวิทยาลัยจะสั่งใหพนสภาพ
การเปนนักศึกษาทันที  ไมวาจะไดเรียนมาแลวกี่ภาคเรียน  และจะดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
   

                                                  
(รองศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค) 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


