
๑ 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)  
เพื่อเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จะรับบุคคลเขาศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี 
๔ ป และระดับปริญญาตรี เทียบเขา ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 
 

๑. สาขาวิชาที่เปดรับสมัครนักศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนท่ีรับ 
คณะศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ป) 

สาธารณสุขศาสตร ๒๐ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ๓๐ 
เทคโนโลยีไฟฟา ๓๐ 
สัตวศาสตร ๓๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเขา (ผูจบ ปวส.) 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ๓๐ 
เทคโนโลยีไฟฟา ๓๐ 

คณะนิติรัฐศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 
(น.บ. ๔ ป) 

นิติศาสตร ๑๕ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. ๔ ป) 

รัฐประศาสนศาสตร ๑๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ. ๔ ป) 

รัฐศาสตร ๓๐ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ป) 

เทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐ 

เทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชา
เทคโนโลยีเครอืขายและ
อินเตอรเน็ต 

๓๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเขา (ผูจบ ปวส.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐ 

 
 
 

 



๒ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนท่ีรับ 
คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

บรหิารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. ๔ ป) 

การตลาด ๓๐ 
คอมพิวเตอรธรุกิจ ๕๐ 
การจัดการ ๙๐ 

บรหิารธุรกิจบัณฑิต 
เทียบเขา (ผูจบ ปวส.) 

คอมพิวเตอรธรุกิจ ๕๐ 
การจัดการ ๖๐ 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. ๔ ป) 

การบญัชี ๕๐ 

บรหิารธุรกิจบัณฑิต 
เทียบเขา (ผูจบ ปวส.) 

การบญัชี 

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอน สาขาวิชาที่มีจํานวนไมครบตามเกณฑ 
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
  ๒.๑.๑ มีสญัชาติไทย 
  ๒.๑.๒ เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สงัคมรังเกียจ หรอืโรคสําคญัที่จะเปนอุปสรรค 
ตอการศึกษา 
  ๒.๑.๓ ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร ในทางพระพทุธศาสนา  
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
      ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปและเทียบเขาผูจบปวส. 

๒.๒.๑.๑ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร  
ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

  สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมปีระสบการณในการ
ทํางานดานสาธารณสุขและกําลังทํางานในหนวยงานดานสาธารณสุขหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ๒.๒.๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   ๑. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๒. สําหรบัผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบเขา เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ
อนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
  ๒.๒.๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  
  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   ๑. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๒. สําหรบัผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบเขา เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ
อนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานไฟฟา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

๒.๒.๑.๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร  
  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ เปนผูสําเรจ็
การศึกษาระดบัอนุปริญญา หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางดานสัตวศาสตร หรือ
เกษตรศาสตร 



๓ 
 

 
  ๒.๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

๑. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
๒. สําหรบัผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบเขา เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับอนปุรญิญา หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศหรือคอมพิวเตอรธรุกิจ 
  ๒.๒.๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเตอรเน็ต ระดับปริญญาตรี ๔ ป 
  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 

            ๒.๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป 
  ๒.๒.๒.๑ สาขาวิชานิติศาสตร 

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  
 

       ๒.๒.๓ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป 
  ๒.๒.๓.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  
 

  ๒.๒.๔ หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป  
  ๒.๒.๔.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร 

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

 

    ๒.๒.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป และเทียบเขาผูจบปวส.  
๒.๒.๕.๑ สาขาวิชาการตลาด 
ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
  ๒.๒.๕.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
๑. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๑ 
๒. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๓. สําหรบัผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบโอน เปนผูสําเรจ็การศึกษาระดับ 

อนุปรญิญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิเทานั้น  
  ๒.๒.๕.๓ สาขาวิชาการจัดการ 

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
๑. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

   ๒. สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบเขาเปนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดานบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ สาขาวิชา
อื่น   



๔ 
 

 
 

     ๒.๒.๖ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ป และเทียบเขาผูจบปวส.  
  ๒.๒.๖.๑ สาขาวิชาบัญชี 

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
๑. สําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

   ๒. สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบเทียบเขาเปนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
 

๓. การรับเขาศึกษา 
 ๓.๑ ผูสนใจและมีคุณสมบัติตามกําหนดขั้นตน สามารถสมัครดวยตนเอง ณ สํานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ช้ัน ๑ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
(เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) 
 หมายเหต ุ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ หากพบวาคุณสมบัติไมตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย  
จะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๓.๒ ประกาศรายชื่อผูสมัครและสาขาวิชาที่มีผูสมัครไมครบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
วันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๓.๓ ใหผูสมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหมพรอมรายงานตัว ใหดูประกาศทางมหาวิทยาลัย ฯ หรือ 
ติดตอสอบถามที่เบอรโทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ตอ ๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต http://academic.reru.ac.th 

๓.๔ วันปฐมนิเทศ ใหดปูระกาศทางมหาวิทยาลัยฯ หรือ ติดตอสอบถามที่เบอรโทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ 
๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ตอ ๑๐๓๒ , ๑๐๓๓  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทีเ่ว็บไซต http://academic.reru.ac.th 
 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๔.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบบัจริง พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓ รูปถายปจจบุันหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
 ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถามี) 
 ๔.๕ คาสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท ชําระดวยตนเอง ทีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
หมายเหต ุ: เงินคาธรรมเนียมนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๕. หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 ๕.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบบัจริง พรอมสําเนา  จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๔ รูปถายปจจบุันหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
 ๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถามี) 
 ๕.๖ คารายงานตัว จํานวน ๑,๙๕๐ บาท ชําระดวยตนเอง ที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  
หมายเหต ุ: เงินคาธรรมเนียมนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 



๕ 
 
 
 

๖. การประกาศผลและการรายงานตัว 
 ๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผูสมัครและสาขาวิชาที่มีผูสมัครไมครบตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด วันที่ ๒๒ กรกฏาคม  ๒๕๕๙ 

๖.๒ ใหผูสมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหมพรอมรายงานตัว ใหดูประกาศทางมหาวิทยาลัย ฯ หรือ 
ติดตอสอบถามที่ เบอร โทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ตอ ๑๐๓๒ , ๑๐๓๓   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต http://academic.reru.ac.th 

๖.๓ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษามารายงานตัว ที่สํานักวิชาการและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหดูประกาศทางมหาวิทยาลัย ฯ 
หรือ ติดตอสอบถามที่เบอรโทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑ – ๘ ตอ ๑๐๓๒ , ๑๐๓๓   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต http://academic.reru.ac.th 
 

๗. คําเตือน 
 ผูที่ขาดคุณสมบัติ  หรือ ใชหลักฐานไมถูกตอง หรือปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยฯ  
จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานตาง ๆ  ที่นํามาประกอบการสมัครอยางละเอียดอีกครั้งหนึง่
หากพบวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือ หลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครนั้นเปน
หลักฐานที่ไมถูกตองหรือปลอมแปลงหรือไมเทียบเทาที่จะสมัครได มหาวิทยาลัยฯ จะสั่งใหพนสภาพ 
การเปนนักศึกษาทันที ไมวาจะไดเรียนมาแลวกี่ภาคเรียน และจะดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

                                    (อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา) 
                                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
 



 
 

ใบสมัครคดัเลอืกเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร-อาทิตย) 

ภาคเรยีนที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 
**************************************************************************************************************************** 

 ขาพเจา (นาย / นาง /นางสาว)............................................................................................................................. 
เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน...............................................................วัน/เดอืน/ปเกิด.................................. ..................  
บาน...........................เลขที่............หมูที่.............ตําบล.....................................อําเภอ........................................................ 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท.................................................. 
 วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร ........................................................................................................................................... 
แผนการเรียน..................................................................................................เกรดเฉลี่ยสะสม.............................................. 
ชื่อสถานศึกษา.............................................................ตําบล........................................อําเภอ............................................... 
จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.........................................โทรศัพท......................................................... 
 บุคคลทีส่ามารถติดตอได..........................................................................เกี่ยวของ................................................. 
ที่อยู............................................................................................................................โทรศัพท.............................................. 
 

 ขอมูลการสมัคร 

หลักสูตร สาขาวิชา 

  

 
ขาพเจาขอรบัรองวาขอความขางตนนี้เปนจริงทกุประการ หากตรวจสอบแลวพบวาขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใดอยาง
หนึ่งหรือฝาฝนระเบียบการสมัคร ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิท์ี่ไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดในทุกกรณี 
 
 
       ลงชื่อ....................................................ผูสมัคร                

   (.........................................................) 
   ................../.................../.................... 

 
 
 

รูปถาย 1 นิ้ว 

สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร 

 หลักฐานการสมัคร 

      สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 

      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      สําเนาทะเบียนบาน 

      
ลงชื่อ..........................................(เจาหนาที่รับสมัคร) 

สําหรับเจาหนาที่การเงิน 
 คาสมัครเรียน จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 
ตามใบเสร็จเลมที่..................เลขที่........................  

ลงชื่อ.......................................(เจาหนาที่การเงิน) 
ลงวันที่............................................................... 
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