เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะครุศาสตร์
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
188
การประถมศึกษา

186

การศึกษาปฐมวัย

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดง
ดนตรีหรือนาฏศิลป์ หรือกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นต้น
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดง
ดนตรีหรือนาฏศิลป์ หรือกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นต้น
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00

2
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
140
คณิตศาสตร์

144

คอมพิวเตอร์ศึกษา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ การเข้าค่ายคณิตศาสตร์
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
5

พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การเข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเข้าค่าย
คอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ตากว่
่ า 2.75

3
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
104
ดนตรีศึกษา

193

พลศึกษา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
8
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
ดนตรี การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน
ทักษะดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวกับดนตรี
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ ไม่ต่ากว่า 2.50
10

พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
กีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
กีฬา
การเข้าค่ายกีฬา หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับ
กีฬา
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50

4
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
101
ภาษาไทย

102

ภาษาอังกฤษ

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
ภาษาไทย การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย การเข้าค่ายภาษาไทยหรือ
กิจกรรมอื่นที่เกีย่ วกับภาษาไทย
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 2.75
5

พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นที่เกีย่ วกับ
ภาษาอังกฤษ
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75

5
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
145
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

120

ศิลปศึกษา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิทยาศาสตร์ การเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
8

พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
ศิลปะ การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ศิลปะ
การเข้าค่ายศิลปะ หรือกิจกรรมอืน่ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ ไม่ต่ากว่า 2.50

6

คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
110
สังคมศึกษา

รวมรับคณะครุศาสตร์

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
5
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้าน
สังคมศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะสังคมศึกษา การเข้าค่ายสังคมศึกษา
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา
- หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นา
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่ต่ากว่า 2.75
66

7

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ/หลักสูตร
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
211
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
10 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
3. มีเกียรติบตั รความสามารถ หรือ
4. มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์
หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ
5. เคยเข้าร่วมโครงการความเป็นเลิศทาง
วิชาการ หรือ
6. เคยเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะหรือ
7. มีคุณธรรมจริยธรรมเชิงประจักษ์
242
วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
3. มีเกียรติบตั รความสามารถ หรือ
4. มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์
หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ
5. เคยเข้าร่วมโครงการความเป็นเลิศทาง
วิชาการ หรือ
6. เคยเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ หรือ
7. มีคุณธรรมจริยธรรมเชิงประจักษ์
รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20

8

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะนิติรัฐศาสตร์
คณะ/หลักสูตร
คณะนิติรัฐศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
(น.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
336
นิติศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รป.บ. 4 ปี)

360

คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ร.บ. 4 ปี)

350

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
25 พิจารณาจาก
1.แฟ้มผลงาน Portfolio
2.การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา หรือ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมระดับภาค/ระดับชาติ
รัฐประศาสนศาสตร์
25 พิจารณาจาก
1.แฟ้มผลงาน Portfolio
2.การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ระดับ
จังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ หรือ
4. มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ หรือ
5. ผ่านการอบรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
รัฐศาสตร์
30 พิจารณาจาก
1.แฟ้มผลงาน Portfolio
2.การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ระดับ
จังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ หรือ
4. มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ
รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 80

9

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
354
การจัดการ

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
4
พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า

355

การจัดการ
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)

2

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ทุกสาขาวิชา

501

การจัดการการโรงแรม

4

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.25
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยันอดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้หรือระดับดีและดีมาก
6. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีจติ สาธารณะ
ต่อชุมชนและสังคม

10

คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
505
การจัดการการโรงแรม
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
2
พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ากว่า 2.25
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยันอดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้หรือระดับดีและดีมาก
6. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีจติ สาธารณะ
ต่อชุมชนและสังคม

502

การจัดการการท่องเที่ยว

4

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.25
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพพิการ หรือมี
สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนน/ผลการเรียนเฉลี่ยด้าน
ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.25
5. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีอัธยาศัยดี มี
ความอดทนและมีทัศนคติทดี่ ีต่อการ
ปฏิบัติงานการเรียนด้านการท่องเที่ยว
6. มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอาสารวมถึงมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

506

การจัดการการท่องเที่ยว
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)

2

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.25

11
คณะ/หลักสูตร

รหัส
สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา

จานวน
รับ

การจัดการการท่องเที่ยว
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพพิการ หรือมี
สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนน/ผลการเรียนเฉลี่ยด้าน
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.25
5. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีอัธยาศัยดี มี
ความอดทนและมีทัศนคติทดี่ ีต่อการ
ปฏิบัติงานการเรียนด้านการท่องเที่ยว
6. มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอาสารวมถึงมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

503

การตลาด
แขนงวิชาการตลาด

4

507

การตลาด
แขนงวิชาการตลาด
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

2

504

การตลาด
แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

5

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยันอดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการตลาด
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ากว่า2.00
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยันอดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00

12
คณะ/หลักสูตร

รหัส
สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา

จานวน
รับ

การตลาด
แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยันอดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
** ในการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคลของบริษัท
ซีพี ออลล์ จากัด จะเป็นกรรมการสัมภาษณ์
ด้วย **

443

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.25
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ หรือระดับดีหรือดีมาก
6. ใบประกาศหรือรางวัลที่ได้รับทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาหรือหลักสูตร (ทาง
คอมพิวเตอร์)

442

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.)

2

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ากว่า 2.25
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ วบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ หรือระดับดีหรือดีมาก
6. ใบประกาศหรือรางวัลที่ได้รับทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาหรือหลักสูตร(ทางคอมพิวเตอร์)

13
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บช.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
335
การบัญชี

345

การบัญชี
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
9
พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชี
และด้านอื่นๆ
4

48

พิจารณาจาก
แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 3 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชี
และด้านอื่นๆ

14

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
284
เคมี

298

สาขาวิชา

ชีววิทยา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
13 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเข้าค่ายและ/
หรือเข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางวิทยาศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. มีผลคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 1.5
4. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับงานทางวิทยาศาสตร์
5. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม/ใบรับรอง
คุณธรรมจริยธรรมจากสถานศึกษา

15
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
296
เทคโนโลยีไฟฟ้า

294

เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทียบเข้าผูจ้ บ ปวส.

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
14 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีใบประกาศการแข่งขันทักษะหรือใบ
ประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม
4. มีเจตคติทดี่ ีทางวิชาชีพไฟฟ้า
14 พิจารณาจาก
1.แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 3 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีใบประกาศการแข่งขันทักษะหรือใบ
ประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม
4. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

16

คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
295
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

293

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทียบเข้าผูจ้ บ ปวส.

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
3. มีใบประกาศการแข่งขันทักษะหรือใบ
ประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม
11 พิจารณาจาก
1.แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 3 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีใบประกาศการแข่งขันทักษะหรือใบ
ประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม
4. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

17
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
277
ฟิสิกส์

268

วิทยาศาสตร์การกีฬา

297

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเข้าค่ายและ/
หรือเข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือดาราศาสตร์
21 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตั ิงาน
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย
5. เป็นผู้มีใจรักในการดูแลรักษาสุขภาพ
6. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาระดับต่างๆ
เช่น ระดับจังหวัดทีไ่ ด้รับเหรียญรางวัล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกีฬาแห่งชาติ
ฯลฯ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา
2. สอบสัมภาษณ์ทางความรู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. เคยเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
4. เคยทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เคยร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ

18

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
คณะศิลปศาสตร์และ
11 พิจารณาจาก
วิทยาศาสตร์
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ประวัติส่วนตัวพร้อมแนบหลักฐานการเป็น
และเทคโนโลยี
ลูกเป็นหลานผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
หรือการเลี้ยงปศุสัตว์
(วท.บ. 4 ปี
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
2. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรือการเลีย้ งปศุสัตว์ หรือ
3. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านจิต
อาสาของโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ
299
สาธารณสุขศาสตร์
4
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติการทากิจกรรมในโรงเรียนและ
ภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข
4. มีประสบการณ์การฝึกงานในหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข
รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 130
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
300
สัตวศาสตร์
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นศ.บ. 4 ปี)

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
312
การประชาสัมพันธ์

307

310

การพัฒนาชุมชน

ภาษาจีน

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรม/งานจิตอาสาร
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. มีผลงานแสดงถึงความสามารถด้านต่าง ๆ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. มีความสามารถพิเศษ
11 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(ถ้ามี)
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ. 4 ปี)

รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
330 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

353

สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
21 พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
11

65
409

พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติ
การทากิจกรรมในโรงเรียนและภายนอก
- ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
3. มีความสามารถพิเศษ

