
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
....................................................... 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564  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. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครพร้อมรายงานตัวทันที ทั้งนี้สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

ยกเว้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 

4. วิธีการสมัคร 
4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัคร 

เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูล
ในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไป
ช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
 4.2 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  
 

/5. ระยะเวลา... 
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5. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
5.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

6. 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 
 

7. หลักฐานการสมัคร และ หลักฐานการรายงานตัว  
7.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 7.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 
 7.3  กรณีก าลังศึกษาอยู่ 

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

7.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  3 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 

7.4 กรณีส าเร็จการศึกษา  
7.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน 

(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จ านวน 3 ฉบับ 
7.4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  

จ านวน 3 ฉบับ 
 7.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครสามารถสมัครพร้อมรายงานตัวได้ทันที ยกเว้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
 

8. วันรายงานตัว และ วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการโทรศัพท์แจ้งผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 
 
 
 

/9. การยืนยันสิทธิ์... 
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9. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
ได ้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 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 7,500 บาท 13,100 บาท 
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 
บัญชีบัณฑิต 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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  
 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  
 

 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 
/หลักสูตร... 
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 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 
 

10. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (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) 5 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบับ 

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

 

11. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 

12. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  

ค าเตือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะด าเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ 

ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐานประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ
ปลอมแปลง หรือไมเ่ทียบเท่าตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที   
 

/ประกาศ... 
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  ประกาศ  ณ  วันที่    23  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                                                 
(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

18                                                                                                                                                                     พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  โดยไมจ่ ากัดผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 
 

พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  โดยไมจ่ ากัดผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
 

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

40  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

นิติศาสตร ์
  
  
  
  

78 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  โดยไมจ่ ากัดผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ปี) 

รัฐศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

32 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรี หรือ
อื่นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

รัฐประศาสนศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
 

42 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  โดยไมจ่ ากัดผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
 

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 152  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บัญชบีัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 

การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

42 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 

การบัญชี 
(เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
  
  
  
  

1 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3  
ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จาก
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 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

การจัดการ 4 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู ้

การจัดการ 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

13 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู ้
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
ธุรกิจ 
  
  
  
  
 

10 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอ่ืนๆ 

เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
ธุรกิจ 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
 

17 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอ่ืนๆ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ป)ี 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรม
ธุรกิจที่พัก 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการท างาน 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรม
ธุรกิจที่พัก  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการท างาน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ป)ี 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรมการ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
  
  
  
  
  

13 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการท างาน 
 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรมการ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

6 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดย ไมจ่ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการท างาน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ป)ี 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

15 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการท างาน 

การตลาดดจิิทัล 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ป)ี 

การตลาดดจิิทัล 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การตลาด โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 3 ภาคเรยีน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การตลาด จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ 
 

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 167  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาระดับต่างๆ เช่น 
ระดับจังหวดัที่ไดร้ับเหรียญรางวัล ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับกีฬาแห่งชาติ ฯลฯ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ /พิการ หรือมีความ
ผิดปกติทางรา่งกาย 

เคม ี
  
  
  
  
  
  
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6  
ภาคเรยีน 
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่นจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

24 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน หรือ  
2. เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6  
ภาคเรยีน 
3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
หรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือแหล่งอื่น จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

26 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 
ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือแหล่งอื่น จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

30 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 
2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  
3. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือแหล่งอื่น จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ผู้จบปวส.) 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรยีน  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
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คณะ สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

ชีววิทยา
อุตสาหกรรม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่
จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
3. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ หรือแหล่งอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
(ส.บ. 4 ปี) 

สาธารณสุขชุมชน 
  
  
  
  

33 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในโรงพยาบาล/ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

222 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

การพัฒนาชุมชน 30 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า โดยไมจ่ ากัดผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่
จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ภาษาจีน 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า โดยไมจ่ ากัดผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ผลสอบวดัระดับความรู้ทางภาษาจีน (ถ้ามี) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า โดยไมจ่ ากัดผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

นวัตกรรมการสื่อสาร
และการจัดการ
สารสนเทศ 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 349  
รวมรับรอบรับตรง คร้ังท่ี 4 708  
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสตูร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสตูรบัญชีบัณฑิต  หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต และหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครทางออนไลน ์
พร้อมรายงานตัว 

26 เม.ย. 64 ถึง  
31 พ.ค. 64 

เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
 

2. สมัครด้วยตนเอง 
พรอ้มรายงานตัว 

26 เม.ย. 64 ถึง  
31 พ.ค. 64 

ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  
พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

3. วันรายงานตัว และ  
วันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศกึษาต่อ 

27 เม.ย. 64 ถึง  
31 พ.ค. 64 

มหาวิทยาลยัฯ จะด าเนินการโทรศัพท์แจ้งผู้สมัครตามหมายเลข 
โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 

4. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

27 เม.ย. 64 ถึง  
31  พ.ค. 64 

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) 

5. การยื่นเอกสารรายงานตวั 7 มิ.ย. 64 
 

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

6. เปิดภาคเรียน 7 มิ.ย. 64 
 


