
 
 เอกสารแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบโควตา (พิเศษ) ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะครุศาสตร ์

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

101 ภาษาไทย 34 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย 
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

102 ภาษาอังกฤษ 36 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 



2 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

104 ดนตรีศึกษา 
  
  
  
  
  
  

34 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัต ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 

110 สังคมศึกษา 39 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

120 ศิลปศึกษา 18 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัต ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

140 คณิตศาสตร ์
  
  
  
  

37 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6  
ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

144 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  

54 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

145 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบขอ้เขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ 
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

186 การศึกษาปฐมวัย 
  
  
  
  
  
  

39 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

188 การประถมศึกษา 
  
  

39 
 
 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) 

193 พลศึกษา 
  
  
  
  
  
  
 

32 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2.สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  และ มผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

รวมรับคณะครุศาสตร์ 372  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

211 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

30 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

242 วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

60  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

336 นิติศาสตร ์
  
  
  
  

100 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ปี) 

350 รัฐศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

120 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

360 รัฐประศาสนศาสตร ์
 

100 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 320  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

268 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาระดับต่างๆ เช่น 
ระดับจังหวดัที่ไดร้ับเหรียญรางวัล ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับกีฬาแห่งชาติ ฯลฯ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

277 ฟิสิกส ์
 

60 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

284 เคม ี
  
  
  
  
  
  
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่นจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

295 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
  
  
  
  
  

15 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
เทียบเข้าผูจ้บ ปวส. 

15 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3  
ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

296 เทคโนโลยีไฟฟ้า 
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
เทียบเข้าผูจ้บ ปวส. 
  
  
  
  
  
  

20 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และ ไม่จ ากดัผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

297 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  
  
  
  
 

30 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

298 ชีววิทยา 
  
  
  
  

20 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือเข้า
ร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

299 สาธารณสุขศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพใน
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

300 สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

30 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

300 สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

 
 
 
 
 

3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

30 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

30 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ ไม่จ ากดัผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

420  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

307 การพัฒนาชุมชน 30 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

310 ภาษาจีน 
  
  
  
 

30 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ผลสอบวดัระดับความรู้ทางภาษาจีน (ถ้ามี) 

330 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  
  
  
 

60 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

312 การประชาสัมพันธ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

140  

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 560 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญช ี
บัญชบีัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

335 การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

90 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและดา้น
อื่นๆ 

การบัญชี 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
  
  
  
  

30 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
การบัญชี และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
การบัญชี  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและดา้น
อื่นๆ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

354 การจัดการ 25 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

354 การจัดการ 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

15 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  
 

443 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
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พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ควบคู่กับการปฏิบตัิงานจริง 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ
พอใช้ หรือระดับดีหรือดีมาก 
6. มีอบรม/ผลงาน/ผลงานท่ีไดร้ับรางวัล/กิจกรรมท่ี
ได้รับรางวัล 
7. มีผลการเรยีนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
เกณฑด์ ี
8. มีกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/แข่งขนัด้านวิชาการ/
ดนตรีและกีฬา 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
 

20 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ
และ ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
3 ภาคเรียน หรือ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

443 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
 

 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ควบคู่กับการปฏิบตัิงานจริง 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ
พอใช้ หรือระดับดีหรือดีมาก 
6. มีอบรม/ผลงาน/ผลงานท่ีไดร้ับรางวัล/กิจกรรมท่ี
ได้รับรางวัล 
7. มีผลการเรยีนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
เกณฑด์ ี
8. มีกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/แข่งขนัด้านวิชาการ/
ดนตรีและกีฬา 

501 การจัดการการโรงแรม 30 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เสพสารเสพตดิทุกชนิด 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี หรือพอใช้ 
6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจ
รักงานบริการ  

การจัดการการโรงแรม 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

20 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม และ ไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม  
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

501 การจัดการการโรงแรม 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

 

3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เสพสารเสพตดิทุกชนิด 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในระดับดี หรือพอใช้  
6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจ
รักงานบริการ 

502 การจัดการการท่องเที่ยว 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง และมีใจรักใน
งานบริการ  

503 การตลาด 
แขนงวิชาการตลาด 
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พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เสพสารเสพตดิทุกชนิด 

การตลาด 
แขนงวิชาการตลาด 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
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พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาค
เรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด  
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เสพสารเสพตดิทุกชนิด 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

504 การตลาด 
แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 
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พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. การสอบสมัภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เสพสารเสพตดิทุกชนิด 
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 330  
รวมรับทั้งสิ้น 1,642  

 


