ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2565
.......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
2.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย
3. คุณสมบัติเฉพาะ สาหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
3.2 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชากาหนดตามประกาศแนบท้าย
4. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 เมษายน 2565
4.2 ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 เมษายน 2565
4.3 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
5. วิธีการสมัคร
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไป
ชาระเงินค่าสมัครเรียน จานวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา
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5.2 การสมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่ ส านั ก วิ ช าการและประมวลผล ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึก ษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
6. ระยะเวลาในการรับสมัคร
6.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565
6.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 23 เมษายน 2565
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรณีชาระด้วยตนเอง
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท ทีฝ่ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
กรณีชาระทางธนาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงิน
ค่าสมัครเรียน จานวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
8. หลักฐานการสมัคร (ให้นามาในวันสอบคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2565)
8.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
8.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ติดในใบสมัคร)
8.3 กรณีกาลังศึกษาอยู่
8.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
8.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 3 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
8.4 กรณีสาเร็จการศึกษา
8.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
8.4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
8.5 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.7 แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ 8.1 - 8.7
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 เมษายน 2565
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9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 27 เมษายน 2565
10. วันสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต)
สาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วันที่ 30 เมษายน 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวิชาเอก และ
วัดความถนัดทางความเป็นครู
สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 – 16.30 น.
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
11. วันสอบสัมภาษณ์ (สาหรับหลักสูตรอื่นๆ)
วันที่ 30 เมษายน 2565 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
13. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 25652565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register
พร้อมรายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register
พร้อมรายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการยืนยันสิทธิ์และชาระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาชาระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษา
6,600 บาท
6,500 บาท
6,600 บาท
7,500 บาท
5,600 บาท
7,500 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
13,100 บาท
14,100 บาท
13,100 บาท
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หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและการท่องเที่ยว
- แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
- แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
- แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก
บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว (ต่อ)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษา
5,600 บาท
6,500 บาท
5,600 บาท
6,500 บาท
5,600 บาท
6,500 บาท
5,600 บาท
9,000 บาท

5,600 บาท

5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
มหาชน (เป็น
ผู้สนับสนุนค่าบารุง
การศึกษา)
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
14,600 บาท

5,600 บาท

12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท

6,500 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท
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 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

7,500 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
14,100 บาท
7,500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา
100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
12,100 บาท
/หลักสูตร...

6

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
แขนงวิชาวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก , แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม , แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ค่าบารุงการศึกษา
9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
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
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา
100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
5,600 บาท
14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้นาเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันเปิดภาคเรียน) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
/วันเปิดภาคการศึกษา...
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15. วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจานวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คาเตือน
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน
ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่
นามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐานที่นามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฎิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

/เอกสารแนบท้าย...
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2565
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา

ศิลปศึกษา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
10 พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ
วัดแววความเป็นครู
2. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด
(ผู้เข้าสอบนาเครื่องดนตรีมาด้วย หากไม่มีให้แจ้ง
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า)
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางดนตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
30 พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ
วัดแววความเป็นครู
2. สอบสัมภาษณ์ให้นาผลงานสร้างสรรค์(ชิ้นงาน)
ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์
3. สอบปฏิบัติทางศิลปะ (ศิลป์สร้างสรรค์)
(ผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์มาด้วย หากไม่มีให้แจ้ง
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า)
4. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางศิลปะ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00

9
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 4 ปี)

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5
พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ
วัดแววความเป็นครู
2. สอบสัมภาษณ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
รวมรับคณะครุศาสตร์ 45
สาขาวิชา
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
16 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
10 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
26
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะนิติรัฐศาสตร์
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
45 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คณะนิติรัฐศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
(น.บ. 4 ปี)

นิติศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ร.บ. 4 ปี)

รัฐศาสตร์

34

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียน

คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รป.บ. 4 ปี)

รัฐประศาสนศาสตร์

35

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียน

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์

114

12

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
(บช.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
การบัญชี

การบัญชี
(เทียบเข้า
ผู้จบ ปวส.)

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
15 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี ่อ
การเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ
10 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี ่อ
การเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ

13
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

รับ

สาขาวิชา

จานวน

การจัดการ

1

การจัดการ
(เทียบเข้า
ผู้จบ ปวส.)

7

เทคโนโลยีดิจิทลั
ทางธุรกิจ

12

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ
4. หลักฐานอื่นๆประกอบที่แสดงถึงความสามารถ
พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ
4. หลักฐานอื่นๆประกอบที่แสดงถึงความสามารถ
พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน

14
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี

รับ

สาขาวิชา

จานวน

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ

เทคโนโลยีดิจิทลั ทาง
ธุรกิจ
(เทียบเข้า
ผู้จบปวส.)

20

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธุรกิจที่พัก

7

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้
2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด
2 นิ้ว และแบบเต็มตัว 1 รูป
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตรี/กีฬา พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ
2.4 ความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยันและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนควบคู่กับการ
ทางาน

15
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี

รับ

สาขาวิชา

จานวน

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธุรกิจที่พัก
(เทียบเข้า ผู้จบ
ปวส.)

10

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

6

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้
2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด
2 นิ้ว และแบบเต็มตัว 1 รูป
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตรี/กีฬา พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ
2.4 ความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยันและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนควบคู่กับการ
ทางาน
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้
2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด
2 นิ้ว และแบบเต็มตัว 1 รูป
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตรี/กีฬา พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ
2.4 ความสามารถพิเศษ

16
คณะ/หลักสูตร

รับ

สาขาวิชา

จานวน

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี

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

7

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยันและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนควบคู่กับการ
ทางาน
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้
2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด
2 นิ้ว และแบบเต็มตัว 1 รูป
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตรี/กีฬา พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ
2.4 ความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

17
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี

รับ

สาขาวิชา

นวัตกรรมการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว

จานวน

8

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยันและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนควบคู่กับการ
ทางาน
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงออกถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร ดังนี้
2.1 ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์ของแฟ้ม
ผลงานพร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมัครแบบหน้าตรงขนาด
2 นิ้ว และแบบเต็มตัว 1 รูป
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
2.3 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมโรงเรียน/ดนตรี/กีฬา พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ
2.4 ความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยันและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนควบคู่กับการ
ทางาน

18
คณะ/หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
การตลาดดิจิทัล

นวัตกรรมธุรกิจ
การค้าปลีก

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
9
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตั ิงาน
4. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกาหนด
6. มีความขยันหมั่นเพียร อดทนรอบคอบและมี
เจตคติทดี่ ีต่อการเรียนรู้ทางด้านการตลาดและด้าน
อื่นๆ
28 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องได้รับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบั ทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด มหาชน

19

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
นวัตกรรมธุรกิจ
10 พิจารณาจาก
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การค้าปลีก
1. สอบสัมภาษณ์
(บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องได้รับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบั ทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด มหาชน
รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 160
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

20

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

เคมี

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
10 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/
พิการ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย
4. หลักฐานประกอบที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ
มีจิตอาสา ฯลฯ
30

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นประกอบที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00

21
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.)

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร
(ผู้จบ ปวส.)

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
7
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
20 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
23 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
27 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน

22
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า
(ผู้จบ ปวส.)

ชีววิทยาอุตสาหกรรม

ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 4 ปี)

ฟิสิกส์

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
13 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
13 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลังจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
29 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ตากว่
่ า 2.00
15 พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ
เป็นครู
2. สอบสัมภาษณ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก

23
คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต
(ค.อ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา

ไฟฟ้า

รวมภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน
รับ
23

210

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ
เป็นครู
2. สอบสัมภาษณ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวช. ช่างเทคนิคไฟฟ้ากาลัง ช่างกลไฟฟ้า
ช่างเทคนิคอิเลิกทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 /ปวช. ช่างเทคนิคไฟฟ้ากาลัง ช่างกลไฟฟ้า ช่างเทคนิค
อิเลิกทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00

24

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

สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
23 พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/
บาเพ็ญประโยชน์/ความประพฤติดีพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
(ถ้ามี)

ภาษาจีน

12

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

40

พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ตากว่
่ า 2.00
พิจารณาจาก
1. สอบสัมภาษณ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
คณะศิลปศาสตร์และ
นวัตกรรมการสื่อสาร
17 พิจารณาจาก
วิทยาศาสตร์
และการจัดการ
1. สอบสัมภาษณ์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศ
2. แฟ้มผลงาน Portfolio
และสังคมศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นศ.บ. 4 ปี)
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน
วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างระยะปรากฎอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษ
สุราเรื้อรัง
4. เป็นผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ ของโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 92
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 302
รวมรับรอบรับตรง ครั้งที่ 5 647
คณะ

สาขาวิชา

26

ปฏิทินการรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี

รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2565
กิจกรรม
1. สมัครทางออนไลน์
2. สมัครด้วยตนเอง
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
คัดเลือก
4. สอบคัดเลือก

วันเดือนปี
15 มี.ค. 65 ถึง
20 เม.ย. 65
15 มี.ค. 65 ถึง
23 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
30 เม.ย. 65

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก

5 พ.ค. 65

6. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าบารุงการศึกษา

7 – 11 พ.ค. 65

7. การยื่นเอกสารรายงานตัว

13 มิ.ย. 65

8. เปิดภาคเรียน

13 มิ.ย. 65

รายละเอียด
เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
(ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 30 เม.ย. 65)
ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 30 เม.ย.65)
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
* หลักสูตรอื่นๆ สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
1. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว
และชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว
และชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ที่ฝ่ายการเงิน ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา
08.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นาเอกสารการรายงานตัว
มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ –สกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

