
๑ 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศกึษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)  
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จะรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี 
๔ ปี และระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สาขาวชิาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ. ๔ ปี) 
 
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
๓๐ 

  เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ 

คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
๒๐ 

  เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๔๐ 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. ๔ ปี) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ 
 การจัดการ ๓๐ 
คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
เทียบเข้า ผู้จบ ปวส. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ 

  การจัดการ ๖๐ 

 บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. ๔ ปี) 

การบัญชี ๑๒๐ 

 บัญชีบัณฑิต 
เทียบเข้า ผู้จบ ปวส. 

การบัญชี ๕๐ 

    
 
 
 
 

   

 



๒ 
 
    

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
 รัฐศาสตรบัณฑิต 

(ร.บ. ๔ ปี) 
รัฐศาสตร์ ๑๖๐ 

   
คณะนิติรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(รป.บ. ๔ ปี) 
รฐัประศาสนศาสตร ์ ๑๖๐ 

   
 นิติศาสตรบัณฑิต 

(น.บ. ๔ ปี) 
นิติศาสตร์ ๘๐ 

 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
  ๒.๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ในทางพระพุทธศาสนา  
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
      ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.
  ๒.๒.๑.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีงานท าในภาคส่วนงาน
ทางด้านสาธารณสุข 
  ๒.๒.๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒.๑.๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๒.๒.๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
 
    ๒.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.  
  ๒.๒.๓.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบโอน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

อนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้น  
  ๒.๒.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบ เข้าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ สาขาวิชา
อ่ืน   
 

     ๒.๒.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.  
  ๒.๒.๔.๑ สาขาวิชาบัญชี 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบ เข้าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
  

      ๒.๒.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
  ๒.๒.๕.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

     ๒.๒.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๖.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 
            ๒.๒.๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๗.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 

๓. การรับเข้าศึกษา 
 ๓.๑ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามก าหนดขั้นต้น สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ตั้งแตว่ันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย  
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

๓.๓ ให้ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่พร้อมรายงานตัว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ต่อ 
๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต ์http://academic.reru.ac.th 

๓.๔ วันปฐมนิเทศ พร้อมเปิดภาคเรียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  หรือ ติดต่อสอบถามท่ีเบอร์โทรศัพท์ ๐ 
๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ต่อ ๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ที่เว็บไซต ์
http://academic.reru.ac.th 
 
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๔.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ๔.๖ ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ช าระด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
๕. หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 ๕.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๔ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ๕.๖ ค่ารายงานตัว จ านวน ๑,๙๕๐ บาท ช าระด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  
หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

๖. การประกาศผลและการรายงานตัว 
 ๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด วันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

๖.๒ ให้ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่พร้อมรายงานตัว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ต่อ 
๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต ์http://academic.reru.ac.th 

๖.๓ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัว ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ต่อ 
๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต ์http://academic.reru.ac.th 
 

๗. ค าเตือน 
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  หรือ ใช้หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยฯ  
จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ หลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็น
หลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงหรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยฯ จะสั่งให้พ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

                                                                                
 (ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 


