
๑ 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)  

เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖(๒๕๕)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จะรับบุคคลเข้าศึกษาตาม
โครงการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี  
เทียบเข้า ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 

คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. ๔ ปี) 

ภาษาจีน ๓๐ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๔๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

สาธารณสุขศาสตร์ ๖๐ 
สัตวศาสตร์ ๑๕ 
เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

๑๕ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ๓๐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

๑๕ 

สัตวศาสตร์ ๑๕ 
คณะนิติรัฐศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 

(น.บ. ๔ ปี) 
นิติศาสตร์ ๓๐ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. ๔ ปี) 

รฐัประศาสนศาสตร ์ ๓๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ. ๔ ปี) 

รัฐศาสตร์ ๓๐ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓๐ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. ๔ ปี) 

การจัดการ ๒๕ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ 

 

 

 



๒ 
 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

การจัดการ ๒๕ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. ๔ ปี) 

การบัญชี ๓๐ 

บัญชีบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

การบัญชี ๓๐ 

 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอน สาขาวิชาที่มีจ านวนไม่ครบตามมติ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
      ๒.๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

๒.๒.๑.๑ สาขาวิชาภาษาจีน  
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๒.๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

      ๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปีและเทียบเข้าผู้จบปวส. 
๒.๒.๒.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าด้านสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล 

หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์/ทางด้านคณิตศาสตร์ 
๔.  เป็นเจ้าหน้าที่หรือท างานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม 

ต าบล หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
๕. ต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากต้นสังกัด 

  ๒.๒.๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



๓ 
 
 
  ๒.๒.๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒.๒.๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ 

๒.๒.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๒.๒.๖ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๒.๒.๗ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

            ๒.๒.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๓.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

       ๒.๒.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๔.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์   

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

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

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

    ๒.๒.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.  
๒.๒.๖.๑ สาขาวิชาการจัดการ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  



๔ 
 
  ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ สาขาวิชาอ่ืน   
  ๒.๒.๖.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

     ๒.๒.๗ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.  
  ๒.๒.๗.๑ สาขาวิชาบัญชี 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

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

๓. วิธีการสมัคร 
 ๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๓.๒ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
หมายเหตุ : ๑. ผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมกับส่งเอกสารต่างๆ มายังส านักวิชาการและประมวลผล หากมหาวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

    ๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย จะไม่คืน 
ค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัครและวิธีการช าระเงิน 
 ๔.๑  ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท 

๔.๒  ช าระด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี/ 
ตู้ ATM ธนาคาร กสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่
บัญชี ๑๒๕-๒-๔๘๓๗๐-๑  
 

ในกรณีเลือกช าระเงินทางการโอนเงินเข้าบัญชี/ตู้ ATM ขอให้ส่งส าเนาใบน าฝาก หรือสลิป ATM 
มาทางไปรษณีย์พร้อมกับหลักฐานการสมัครทุกอย่าง โดยจ่าหน้าซองถึง ส านักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐  

หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๕.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ๕.๕ ค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

๖. หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 ๖.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
 ๖.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๓ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๖.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ๖.๕ ค่ารายงานตัว จ านวน ๑,๙๕๐ บาท ช าระด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
  ๑. ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. ค่าคู่มือนักศึกษา จ านวน    ๒๕๐ บาท 
  ๓. ค่ากิจกรรม  จ านวน    ๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าบัตรนักศึกษา จ านวน   ๑๐๐ บาท 
  ๕. ค่าประกันของเสียหาย จ านวน   ๓๐๐ บาท 
 

หมายเหต ุ: เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๗. การประกาศผลและการรายงานตัว 
 ๗.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

๗.๒ ให้ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่พร้อมรายงานตัว เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยให้ดูประกาศ
ทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามที่ เบอร์โทรศัพท์  
๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔  

๗.๓ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัว โดยให้ดูประกาศทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔  

๗.๔ วันเปิดภาคเรียน ดูประกาศมหาวิทยาลัย 
 

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



๖ 
 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                     
                                    (อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 


