
๑ 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)  

เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๕(๑๗๕)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จะรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจ าภาคต้น  
ปีการศกึษา ๒๕๖๕  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓๐ 
คณะศิลปศาสตร์และ 
วทิยาศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. ๔ ปี) 

ภาษาจีน ๑๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ปี) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

๑๕ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๑๐ 
สัตวศาสตร์ ๑๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

๑๕ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๑๐ 
สัตวศาสตร์ ๑๐ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(ส.บ. ๔ ปี) 

สาธารณสุขชุมชน ๑๕ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 
(น.บ. ๔ ปี) 

นิติศาสตร์ ๓๐ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. ๔ ปี) 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๖๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ร.บ. ๔ ปี) 

รัฐศาสตร์ ๗๐ 

 
 

/คณะ... 
 



๒ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ๒๐ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) 

การจัดการ  
(ส าเร็จการศึกษาวุฒิทางบริหาร) 

๓๐ 

การจัดการ 
(ส าเร็จการศึกษาวุฒิอื่นๆ) 

๒๐ 

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ๓๐ 
บัญชีบัณฑิต  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

การบัญชี ๓๐ 

 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอน สาขาวิชาที่มีจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์ 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

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

     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๒.๒.๑.๒ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. ๔ ปี )ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
       ๒.๒.๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
และเทียบเข้าผู้จบปวส. 
       ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒.๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส. 
       ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า , ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒.๑.๕ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส. 

     ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ 
 
 

/๒.๒.๒ หลักสูตร... 
 



๓ 
 
      ๒.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

๒.๒.๒.๑ สาขาวิชาภาษาจีน  
     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

     ๒.๒.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
และ เทียบเข้าผู้จบปวส. 

๒.๒.๓.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
     ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าด้านสาธารณสุข  

ผู้ช่วยพยาบาลหรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์/ทางด้านคณิตศาสตร์ 
๔. เป็นเจ้าหน้าที่หรือท างานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล 

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

 

            ๒.๒.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๔.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 

   ๒.๒.๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๒.๒.๕.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

 

  ๒.๒.๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
  ๒.๒.๖.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

      ๒.๒.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบเข้าผู้จบปวส.  
๒.๒.๗.๑ สาขาวิชาการจัดการ  

           ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบเทียบเข้า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหาร หรือ ด้านอื่นๆ 
 

๒.๒.๗.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
 

/๓. วิธีการ... 
 



๔ 
 

๒.๒.๘ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เทียบเข้าผู้จบปวส.  
  ๒.๒.๘.๑ สาขาวิชาการบัญชี 

ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 
การบัญชี 
 
๓. วิธีการสมัคร 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน เพ่ือน าไปช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน ๓๐๐ 
บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

หมายเหตุ  ๑. ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ที่เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
        ๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๔. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

๕. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
  ช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน เพื่อน าไปช าระเงินค่าสมัครเรียน  
จ านวน ๓๐๐ บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 

๖. หลักฐานการสมัคร (ให้ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
๖.๑ ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 ๖.๒ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ แผน่  
(ติดในใบสมัคร) 
 ๖.๓ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ ๖.๑ – ๖.๕  
ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ๑๑๓ หมู่ ๑๒ 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ ส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 

๗. ประกาศรายช่ือผู้สมัครและสาขาวิชาไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต ์http://academic.reru.ac.th 

 
 

/๘ ผู้สมัครเรียน… 



๕ 
 
 

๘. ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่พร้อมรายงานตัว 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th 

 

๙. หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 ๙.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับจริง พร้อมส าเนา   จ านวน ๓ ฉบับ 
 ๙.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๙.๓ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ แผ่น 
 ๙.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ๙.๕ ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว จ านวน ๑,๙๕๐ บาท ช าระด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 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 
 

หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๐. วันปฐมนิเทศ  
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

๑๑. วันเปิดภาคเรียน 
 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๑๒. ค าเตือน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะด าเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐานประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ
ปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาทันที   
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                          
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
                                     รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 


