
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 

....................................................... 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ  
2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง 

วิชาชีพ 
 3.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนดตามประกาศแนบท้าย 

 

4. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
4.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
4.2 ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
4.3 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

 

5. วิธีการสมัคร 
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า 

ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไป
ช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
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2 
 

 5.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
 

6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
6.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 
6.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

7. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 กรณีช าระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 100 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

กรณีช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อน าไปช าระเงิน 

ค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

8. หลักฐานการสมัคร (ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) 
8.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 8.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 
 8.3  กรณีก าลังศึกษาอยู่ 

8.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  

8.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  3 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 
 8.4 กรณีส าเร็จการศึกษา 

8.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  

8.4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  4 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 
 8.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 8.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 8.7  แฟ้มสะสมผลงาน  
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ 8.1 - 8.7 
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
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9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

10. วันสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต) 
 ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.  สอบข้อเขียนวิชาเอก 
และ วัดความถนัดทางความเป็นครู 

   สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 – 16.30 น.  
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ (ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ) 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์  
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)  
 

12. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 
 

13. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.  
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หมายเหตุ : หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์และช าระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาช าระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

ครุศาสตรบัณฑิต 6,600 บาท 6,500 บาท 13,100 บาท 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 6,600 บาท 7,500 บาท 14,100 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 7,500 บาท 13,100 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว (ต่อ) 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต    5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
นวัตกรรมและการท่องเที่ยว 
- แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก 
- แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ 
อาหารและเครื่องดื่ม 
- แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

5,600 บาท 9,000 บาท 14,600 บาท 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกจิการค้าปลีก 

5,600 บาท บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
มหาชน  (เป็น
ผู้สนับสนุนค่าบ ารุง
การศึกษา) 

5,600 บาท 

บัญชีบัณฑิต    5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
นิติศาสตรบัณฑิต         5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       5,600 บาท         6,500 บาท 12,100 บาท 
รัฐศาสตรบัณฑิต         5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 9,000 บาท 14,600 บาท 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
   ค่าบ ารุงการศึกษา    6,500  บาท 
   ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   2,000  บาท  
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 

ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 
    รวม             13,100  บาท  
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
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 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
   ค่าบ ารุงการศึกษา    7,500  บาท 
   ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   2,000  บาท  
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 

ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 
    รวม             14,100  บาท 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ค่าบ ารุงการศึกษา    7,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

  รวม             13,100  บาท 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ค่าบ ารุงการศึกษา    6,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             12,100  บาท  
 
 

/หลักสูตร... 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
แขนงวิชาวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก , แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม , แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  

ค่าบ ารุงการศึกษา    9,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             14,600  บาท 
 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก  
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม              5,600  บาท 
 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ค่าบ ารุงการศึกษา    9,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             14,600  บาท 
 
 
 
 
 
 

/การยื่นเอกสาร... 
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14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันเปิดภาคเรียน) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบับ 

2. ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  3 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด  1  นิ้ว     จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1 ฉบับ 

 

15. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
 

16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  
ค าเตือน 

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน 
ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่
น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือหลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  
และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    16   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                   

                                                                                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฎิบัติราชการแทน 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

/เอกสารแนบท้าย... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี  

รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะครุศาสตร ์
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

ดนตรีศึกษา 
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พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด  
(ผู้เข้าสอบน าเครื่องดนตรีมาด้วย หากไม่มีให้แจ้ง 
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า) 
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางดนตร ี
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ศิลปศึกษา 30 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ์ให้น าผลงานสร้างสรรค์(ช้ินงาน) 
ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ ์
3. สอบปฏิบัติทางศิลปะ (ศิลปส์รา้งสรรค์)  
(ผู้เข้าสอบน าอุปกรณม์าด้วย หากไม่มีให้แจ้ง 
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า) 
4. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางศิลปะ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  

20 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.70 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
2.50 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.70 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
2.50  
 

รวมรับคณะครุศาสตร์ 70  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

19 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ทางด้านทักษะคอมพิวเตอร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า  มผีลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.75 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

13 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดัผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

32  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

นิติศาสตร ์
  
  
  
  

60 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มคีวามสามารถพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ปี) 

รัฐศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

รัฐประศาสนศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน   
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  
 
 

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 120  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 

การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

20 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 

การบัญชี 
(เทียบเข้า 
ผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
  
  
  
  

18 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยไม่จ ากัด
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

การจัดการ 5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีประกาศนียบตัร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ 
4. หลักฐานอ่ืนๆประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

การจัดการ 
(เทียบเข้า  
ผู้จบ ปวส.) 

9 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และ 
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีประกาศนียบตัร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ 
4. หลักฐานอื่นๆประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
ทางธุรกิจ 
  
  
  
  
 

15 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี 

เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
ธุรกิจ 
(เทียบเข้า  
ผู้จบปวส.) 
 

20 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน  
 

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธรุกิจที่พัก 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี ้
  2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด 
2 น้ิว และแบบเต็มตัว 1 รูป 
  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรยีน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 
  2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตร/ีกีฬา พรอ้มแนบภาพถ่าย
ประกอบ 
  2.4 ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดัผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี 

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธรุกิจที่พัก  
(เทียบเข้า ผู้จบ 
ปวส.) 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้ 
  2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด 
2 น้ิว และแบบเต็มตัว 1 รูป 
  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรยีน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 
  2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตร/ีกีฬา พรอ้มแนบภาพถ่าย
ประกอบ 
  2.4 ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
  
  
  
  
  

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้ 
  2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด 
2 น้ิว และแบบเต็มตัว 1 รูป 
  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรยีน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 
  2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตร/ีกีฬา พรอ้มแนบภาพถ่าย
ประกอบ 
  2.4 ความสามารถพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี 

  

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
(เทียบเข้า ผู้จบ 
ปวส.) 

7 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้ 
  2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด 
2 น้ิว และแบบเต็มตัว 1 รูป 
  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรยีน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 
  2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตร/ีกีฬา พรอ้มแนบภาพถ่าย
ประกอบ 
  2.4 ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี 

  
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

9 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้ 
  2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด 
2 น้ิว และแบบเต็มตัว 1 รูป 
  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรยีน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 
  2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจติอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตร/ีกีฬา พรอ้มแนบภาพถ่าย
ประกอบ 
  2.4 ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

การตลาดดจิิทัล 
  
  
  
  
  
  
  
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
6. มีความขยันหมั่นเพยีร อดทนรอบคอบและม ี
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ทางด้านการตลาดและด้าน
อื่นๆ 

นวัตกรรมธรุกิจ 
การค้าปลีก 
 

30 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง และมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด 
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

นวัตกรรมธรุกิจ 
การค้าปลีก 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก และมผีลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกจากสถาบนัการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด 
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 183  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากดัผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดัผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
3. เป็นผู้มีร่างกายสมบรูณ์ ไมเ่ป็นบุคคลทุพพลภาพ/
พิการ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย 
4. หลักฐานประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษ 
มีจิตอาสา ฯลฯ  
 

เคม ี
  
  
  
  
  
  
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นประกอบท่ีแสดง
ให้เห็นว่าเป็นผู้ทีม่ีความประพฤตดิี 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

15 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   

สัตวศาสตร ์
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
  
  
  

20 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร ์หรือเกษตรศาสตร์   
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร ์หรือเกษตรศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัด
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน   

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

20 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

30 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรยีน  
  



22 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ผู้จบ ปวส.) 

15 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั และมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงัจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ชีววิทยาอุตสาหกรรม 30 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  
(ส.บ. 4 ปี) 

สาธารณสุขชุมชน 5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  
(ส.บ. 4 ปี) 

สาธารณสุขชุมชน  3. มีใบรับรองการฝึกประสบการณ์การณ์ในสถานบริการ 
สุชภาพ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
4. ท างานจิตอาสาที่โรงเรียน  

ครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ. 4 ป)ี 

ชีววิทยา 10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ 
เป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ฟิสิกส ์ 15 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ 
เป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต  
(ค.อ.บ. 4 ปี) 

ไฟฟ้า 30 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ 
เป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวช. ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลัง ช่างกลไฟฟ้า 
ช่างเทคนิคอิเลิกทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 /ปวช. ช่างเทคนคิไฟฟ้าก าลัง ช่างกลไฟฟ้า ช่างเทคนิค 
อิเลิกทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รวมภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

การพัฒนาชุมชน 27 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา/
บ าเพ็ญประโยชน์/ความประพฤตดิีพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
(ถ้ามี) 
 

ภาษาจีน 
  
  
  
 

15 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรยีน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  
  
  
 

45 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรต่าง ๆ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 
(นศ.บ. 4 ปี) 
 
 

นวัตกรรมการสื่อสาร
และการจัดการ
สารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรยีน   
3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะสดุท้าย โรคเท้าช้างระยะปรากฎอาการเป็นท่ี
รังเกียจแก่สังคมหรือตดิยาเสพตดิให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษ
สุราเรื้อรัง 
4. เป็นผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ ของโรงเรียนจะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

107  

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 367  
รวมรับรอบรับตรง คร้ังท่ี 3 772  
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ปฏิทินการรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 

1. สมัครทางออนไลน ์ 16 ม.ค. 65 ถึง  
1 ก.พ. 65 

เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 12 ก.พ. 65) 

2. สมัครด้วยตนเอง 16 ม.ค. 65 ถึง  
6 ก.พ. 65 

ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 12 ก.พ.65) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

9 ก.พ. 65 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบคัดเลือก 12 ก.พ. 65 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
บัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ 
* หลักสูตรอ่ืนๆ สอบสัมภาษณ ์

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 ก.พ. 65 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

6. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

18 – 22 ก.พ. 65 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยันสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

7. การยื่นเอกสารรายงานตวั 13 มิ.ย. 65 
 

ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตวั  
มายื่นต่อส านักวชิาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ส าหรับระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง   จ านวน 3 ฉบบั 
2. ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง              จ านวน 3 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด  1  นิ้ว     จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

8. เปิดภาคเรียน 13 มิ.ย. 65 
 


