๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕(๒๓๗)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะรับบุคคลเข้าศึกษาตาม
โครงการจั ดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี
เทียบเข้า ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะ
หลักสูตร
สาขาวิชา
จานวนที่รับ
คณะศิลปศาสตร์และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาจีน
๓๐
วิทยาศาสตร์
(ศศ.บ. ๔ ปี)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓๐
สารสนเทศศาสตร์และ
๓๐
บรรณารักษศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
๓๐
(วท.บ. ๔ ปี)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
๓๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีไฟฟ้า
๓๕
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)
คณะนิติรัฐศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
๓๐
(น.บ. ๔ ปี)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
๓๐
(รป.บ. ๔ ปี)
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์
๕๐
(ร.บ. ๔ ปี)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๐
(วท.บ. ๔ ปี)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐
คณะบริหารธุรกิจและ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
๕๐
การบัญชี
(บธ.บ. ๔ ปี)
การจัดการการท่องเที่ยว
๔๐
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๐
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
๕๐
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)
การจัดการการท่องเที่ยว
๒๐
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕๐

๒
คณะ
คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
(บช.บ. ๔ ปี)
บัญชีบัณฑิต
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)

สาขาวิชา
การบัญชี

จานวนที่รับ
๓๐

การบัญชี

๔๐

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอน สาขาวิชาที่มีจานวนไม่ครบตามเกณฑ์
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
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
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๑.๓ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปีและเทียบเข้าผู้จบปวส.
๒.๒.๒.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าด้านสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์/ทางด้านคณิตศาสตร์
๔. เป็นเจ้าหน้าที่หรือทางานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
ตาบล หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากต้นสังกัด
๒.๒.๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒. สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓
๒.๒.๒.๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๒.๒.๓.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒.๒.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๒.๒.๔.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒.๒.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๒.๒.๕.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒.๒.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.
๒.๒.๖.๑ สาขาวิชาการจัดการ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒. สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ สาขาวิชาอื่น
๒.๒.๖.๒ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒. สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
๒.๒.๖.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒. สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบโอน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๔
๒.๒.๗ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.
๒.๒.๗.๑ สาขาวิชาบัญชี
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒. ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาแบบเที ย บเข้ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
๓. การรับเข้าศึกษา
๓.๑ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามกาหนดขั้นต้น สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๒ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รและสาขาวิ ช าที่ มี ผู้ ส มั ค รไม่ ค รบตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนด
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th
๓.๓ ให้ ผู้ ส มั ค รเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าใหม่ พ ร้ อ มรายงานตั ว วั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th
๓.๔ วันปฐมนิเทศ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๔.๕ ค่าสมัคร จานวน ๓๐๐ บาท ชาระด้วยตนเอง ทีฝ่ ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕. หลักฐานประกอบการรายงานตัว
๕.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๕.๕ ค่ารายงานตัว จานวน ๑,๙๕๐ บาท ชาระด้วยตนเอง ทีฝ่ ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
๑. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จานวน ๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าคู่มือนักศึกษา
จานวน ๒๕๐ บาท
๓. ค่ากิจกรรม
จานวน ๓๐๐ บาท
๔. ค่าบัตรนักศึกษา
จานวน ๑๐๐ บาท
๕. ค่าประกันของเสียหาย จานวน ๓๐๐ บาท

๕
หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๖. การประกาศผลและการรายงานตัว
๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๒ ให้ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่พร้อมรายงานตัว วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ดูประกาศ
ทางมหาวิทยาลั ย ฯ หรือ ติ ดต่อสอบถามที่เบอร์โ ทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th
๖.๓ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัว วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่สานักวิชาการและประมวลผล
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ดูประกาศ
ทางมหาวิทยาลัย ฯ หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th
๖.๔ วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๗. คาเตือน
ผู้ ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ใช้ ห ลั ก ฐานไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ปลอมแปลงเอกสาร มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หากพบว่าผู้ ส มัครคนใดขาดคุณสมบั ติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ หลั กฐานที่นามาประกอบการสมัครนั้นเป็น
หลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงหรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยฯ จะสั่งให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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