-รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………………………..
ด วยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ จะดํ า เนิ น การเป ด รั บ สมั ครนั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สอบคั ด เลื อกเข าศึ ก ษาต อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในระดับปริญญาตรี ๔ ป และระดับปริญญาตรี ๕ ป ประเภททั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
ด วยวิธีการสอบคั ดเลื อ กนั กเรี ย น นั กศึก ษาที่ กํา ลั งศึ กษาอยู ในระดั บ ชั้น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ ๖ สํ าเร็ จ การศึ กษา หรื อ เที ยบเท า
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงประกาศหลักเกณฑการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร จํานวนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแจงในตารางแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เปนนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สําเร็จการศึกษา หรือเทียบเทา
๒.๓ มีสุขภาพรางกายปกติ ไมมีโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒.๔ มีความประพฤติเรียบรอย และจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
๒.๕ ไมเปนภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนา
๒.๖ ผูสมัครในหลักสูตรครุศาสตร จะตองเปนผูที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด
๓. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑ จําหนายระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ที่สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรณี ผูที่สมัครในประเภทโควตา รับตรง ใหใชสิทธิ์รายงานตัวใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไมใชคณะครุศาสตร ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓.๒ ผู ที่มีความประสงค จะสมัครสอบคัดเลือกใหกรอกรายละเอียดการสมั ครผานระบบออนไลน ที่เว็ บไซต
https://registable.sskru.ac.th/cv ตั้งแตวัน ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึ งวั นที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยยื่ นเอกสารการสมัคร
สอบคัดเลือกดังตอไปนี้
- สมัครผานบุคลากรแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบอินเทอรเน็ต
(สวนที่ ๑) ติดรูปถาย พรอมแนบหลักฐานการสมัคร ตามขอ ๔ สงที่บุคลากรออกแนะแนวหรือครูแนะแนวนําสงที่มหาวิทยาลัยฯ
พรอมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท ระหวางวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- สมั ครโดยตรงด ว ยตนเอง ที่สํานั ก สง เสริม และบริ การวิช าการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ ระหวา ง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบอินเทอรเน็ต (สวนที่ ๑) ติดรูปถาย
พรอมแนบหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกใหถูกตองและครบถวน ตามขอ ๔ รับสมัครทุกวัน ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ (ชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๒๐๐ บาท)
หมายเหตุ เมื่อชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกแลว ไมสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได
๔. หลักเกณฑการคัดเลือก (ทุกคณะ ยกเวนคณะครุศาสตร)
๔.๑ สาขาวิชาและคุณสมบัติที่เปดรับสมัคร ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
๔.๒ มหาวิทยาลัยจะถือวาผูที่ชําระเงินคาสมัครและรายงานตัวกอน จะไดสิทธิ์เปนนักศึกษาสาขาวิชานั้นกอน
(โดยไมตองสอบคัดเลือก) หากจํานวนที่รับรายงานตัวครบถวนตามกําหนดแลว มหาวิทยาลัยฯ จะถือวา
สาขาวิชานั้นครบแลว และไมรับรายงานตัวในสาขาวิชานั้น โดยทานสามารถเลือกสาขาวิชาอื่นไดในสวน
ที่ยังไมครบจํานวน

-๒-

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน (ปพ.๑) สําเร็จการศึกษา หรือเทียบเทา จํานวน ๑ แผน
๕.๒ สําเนาเอกสารรับรอง กิจกรรม การบําเพ็ญประโยชน/กิจกรรมพัฒนาผูนํา/
อื่นๆ ที่แสดงความสามารถพิเศษ (Portfolio) แสดงในวันสอบคัดเลือก
จํานวน ๑ ชุด
๕.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
จํานวน ๑ แผน
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา
จํานวน ๑ แผน
๕.๕ สําเนาทะเบียนบาน บิดา – มารดา และผูปกครอง
พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ แผน
๕.๖ รูปถายสีหรือขาวดํา ชุดนักเรียน / นักศึกษา ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ แผน
๖. ทุกคณะ ยกเวนคณะครุศาสตร สมัครพรอมรายงานตัว (โดยไมตองสอบคัดเลือก)
มหาวิทยาลัยฯ จะรับรายงานตัวสําหรับผูที่สมัครออนไลน และผานการตรวจคุณสมบัติ พรอมทั้งชําระเงินคาสมัคร
แลวเทานั้น ตั้งแต ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
สวนเกณฑการคัดเลือกตามจํานวนรับสมัครของสาขาวิชานั้นๆ ใหเปนไปตาม ขอ ๔
๗. รายละเอียดคาใชจายนักศึกษาใหม ทุกคณะ ยกเวนคณะครุศาสตร สมัครพรอมรายงานตัว
๗.๑ คาระเบียบการรับสมัคร
๑๐๐ บาท
๗.๒ คาสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
๗.๓ คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
๑,๐๐๐ บาท
๗.๔ คาประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท
๗.๕ คาตรวจสุขภาพ
๑๐๐ บาท
๗.๖ ชําระเงินคาชุดกิจกรรม
๑,๑๐๐ บาท
๗.๗ ชําระเงินคาถายภาพนักศึกษา (ขนาด ๑ นิ้ว และ ๒ นิ้ว)
๑๘๐ บาท
๗.๘ ชําระคาลงทะเบียนเหมาจาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙)
๘. กําหนดการสอบคัดเลือก (สําหรับคณะครุศาสตร)

วัน/เดือน/ป
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

รายการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

สถานที่
อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๑
ทางเว็บไซต https://registable.sskru.ac.th/cv

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- สอบวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร
- สอบสาขาวิชาวัดแววความเปนครู
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ หองสอบขอเขียน
- สาขาวิชาดนตรีศึกษาสอบปฏิบัติ
ณ อาคารดนตรีและนาฎศิลป
- สาขาวิชาพลศึกษาสอบปฏิบัติ
ณ สนามกีฬากลาง
หมายเหตุ ๑. การสอบขอเขียนใหเตรียมดินสอ ๒B ปากกา ยางลบ
๒. การสอบสัมภาษณใหเตรียมแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
๓. การสอบปฏิบัติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาพลศึกษา ใหเตรียมอุปกรณ/เครื่องดนตรี, ชุดกีฬา/รองเทา
สําหรับการทดสอบทักษะความสามารถตามประเภทที่สมัครสอบ

-๓-

๙. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (คณะครุศาสตร)
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ปายประชาสัมพันธ
หนาหองสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ และทางเว็บไซต https://registable.sskru.ac.th/cv
๑๐. กําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม และชําระคาลงทะเบียน (คณะครุศาสตร)
ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เขารายงานตัวเปนนักศึกษาใหม ในวันที่
๓ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
๑๐.๑ คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
๑,๐๐๐ บาท
๑๐.๒ คาประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท
๑๐.๓ คาตรวจสุขภาพ
๑๐๐ บาท
๑๐.๔ ชําระเงินคาชุดกิจกรรม
๑,๑๐๐ บาท
๑๐.๕ ชําระเงินคาถายภาพนักศึกษา (ขนาด ๑ นิ้ว และ ๒ นิ้ว)
๑๘๐ บาท
๑๐.๖ ชําระคาหอพักนักศึกษา (ชาย ๓,๖๕๐ บาท, หญิง ๓,๙๕๐ บาท)
๑๐.๗ ชําระคาลงทะเบียนเหมาจาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙)
นักศึกษาใหมชั้นปที่ ๑ ที่สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยฯ จะจัดใหอยูหอพักนักศึกษาตามจํานวนที่มี
หองวาง (มีจํากัด) โดยเสียคาใชจายตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายละเอียดคาใชจายหอพักนักศึกษา
๑๑. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมเปดสอนหลักสูตรที่มีจํานวนนักศึกษาไม ถึง ๑๐ คน แตให สิทธิ์เลือกหลักสูตรอื่นที่
ผูสมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกําหนดไดเพียง ๑ ครั้ง
๑๒. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ กรณีนักเรียน นักศึกษาที่เขารายงานตั วเปนนั กศึ กษาใหม แลว ตอมาภายหลังพบว า
ไม สําเร็จการศึกษา ตามคุณ สมบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนดกอนเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จะถือวาเปนผูที่ขาด
คุณ สมบัติ และพ นสภาพจากการเปนนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทั นที และจะเรียกร องเงิน คืน ตามสิท ธิ์อื่น ๆ
ใดมิได
เพื่อสิทธิประโยชนของนักศึกษาที่พึงจะไดรับ ทางมหาวิทยาลัยเชิญชวนใหนักศึกษาใหมทุกคน ยกเวนในเขตอําเภอเมืองไดยาย
สําเนาทะเบียนบานมาอยูในเลขที่บานของมหาวิทยาลัย โดยใหยื่นเอกสารในวันรายงานตัวจนถึงวันกอนเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
เปนอยางชา
นักเรียน นักศึกษา ที่ไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปน
นักศึกษาใหม ทุกกรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินที่เรียกเก็บไปแลวแกนักเรียน/นักศึกษา ที่เขารายงานตัวเปน
นักศึกษาใหมแลว เวนแตกรณีที่มีการเรียกเก็บซ้ําซอนหรือเรียกเก็บเกินอัตราที่กําหนด
จึงประกาศใหรับทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ ๐๕๑๘ /๒๕๖๒

-๔-

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เลขที่ ๐๕๑๘/๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
.............................................................................................................
๑. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนที่เปดรับ
๑.๑ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ระดับปริญญาตรี ๔ ป)
หลักสูตร

สาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และดิจิทัล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีบัณฑิต
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปตยกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

จํานวนรับ
(คน)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๑๒๐
๒๐
๒๐
๓๐

คุณสมบัติ ประเภทโควตา รับตรง

- ศึกษาในแผนการเรียนทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา

- ศึกษาในแผนการเรียน วิทย - คณิต

- ศึกษาในแผนการเรียนทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา

๕๐

๑.๒ คณะครุศาสตร (ปริญญาตรี ๕ ป)
หลักสูตร

สาขาวิชา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จํานวนรับ
คุณสมบัติ ประเภททั่วไป
(คน)
- ศึกษาในแผนการเรียน วิทย-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย
๑๐
ตั้งแต ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเทา มีผลการเรียนรวม
๑๐
เฉลี่ยตั้งแต ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ศึกษาในแผนการเรียน วิทย-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ ย
๑๐
ตั้งแต ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป และจะตองมีผลการเรียน
๒๐
รวมในกลุมสาระเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๕
๓๐
ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
มีพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๕
๑๐
ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป และจะตองมีผลการเรียนรวมในกลุม
สาระเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ๓.๐๐ ขึ้นไป

-๕-

๑.๒ คณะครุศาสตร (ปริญญาตรี ๕ ป) (ตอ)
หลักสูตร

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

จํานวนรับ
คุณสมบัติ ประเภททั่วไป
(คน)
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๕
๑๐
ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป และจะตองมีผลการเรียนรวมในกลุม
สาระเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๕
๑๐
ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป และจะตองมีผลการเรียนรวมในกลุม
สาระเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ๓.๐๐ ขึ้นไป
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา มีผลการเรียนรวม
๓๐
เฉลี่ยตั้งแต ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ กรณีเกรดเฉลี่ย
ไม ถึ ง ๓.๐๐ ให แ นบเกี ย รติ บั ต รหรื อ เอกสารผลงานเชิ ง
ประจักษ และจะมีการสอบคัดเลือกในภาคปฏิบัติดวย
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา มีผลการเรียนรวม
๑๐
เฉลี่ยตั้งแต ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ย
ไมถึง ๓.๐๐ ให แนบเกี ยรติบั ตรทางด า นกี ฬ าที่ ได รับ รางวั ล
ชนะเลิ ศ ระดั บ จั งหวั ด ขึ้ น ไป และจะมี ก ารสอบคั ด เลื อ กใน
ภาคปฏิบัติดวย
- ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๕
๔๐
ภาคเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป เปนผูมีความรูพื้นฐานดานภาษาจีน

๑.๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปริญญาตรี ๔ ป)
หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

จํานวนรับ
(คน)
๓๐

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

๑๒๐

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

๒๐
๒๐

สาขาวิชาประวัตศิ าสตร

๓๐

สาขาวิชานิเทศศาสตร

๓๐

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๖๐

สาขาวิชาภาษาจีน

๕๐

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

๓๐

สาขาวิชา

คุณสมบัติ ประเภททั่วไป

- ศึกษาในแผนการเรียนทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา

-๖-

๑.๔ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ปริญญาตรี ๔ ป)
หลักสูตร

จํานวนรับ
(คน)
๓๐

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

คุณสมบัติ ประเภททั่วไป

๓๐

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

๒๐

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

๒๐

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

๒๐

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

๖๐

สาขาวิชาการบัญชี

๑๒๐

- ศึกษาในแผนการเรียนทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา

- ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเทา
มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

๑.๕ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง (ปริญญาตรี ๔ ป)
หลักสูตร

สาขาวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

จํานวนรับ
คุณสมบัติ ประเภททั่วไป
(คน)
๑๐๐
๑๐๐ - ศึกษาในแผนการเรียนทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
๑๐๐

๒. ปฏิทินการรับสมัคร
รายการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่

ประกาศรับสมัคร เว็บไซต https://registable.sskru.ac.th/cv
จําหนายใบสมัคร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

รับสมัคร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
(คณะครุศาสตร)
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
(คณะครุศาสตร)
รายงานตัวนักศึกษาใหม
(คณะครุศาสตร)
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓ เมษายน ๒๕๖๓
๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

- กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คาใบสมัคร ๑๐๐ บาท
- สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ปายประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
และทางเว็บไซต https://registable.sskru.ac.th/cv
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ปายประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
และทางเว็บไซต https://registable.sskru.ac.th/cv
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเหตุ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการขางตนตามความเหมาะสม
- สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๕๖๔ ๓๖๒๒ หรือ facebook. กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

