
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2565 

....................................................... 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

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

ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

3. คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

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

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

วิชาชีพ 
 3.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนดตามประกาศแนบท้าย 

 

4. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
4.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
4.2 ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ไม่มีการสอบคัดเลือกสมัครพร้อมรายงานตัว 
4.3 สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

 

5. วิธีการสมัคร 
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สมัครด้วยตนเองพร้อม

สอบคัดเลือกในวันสมัคร ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

5.2 หลักสูตรอ่ืน ๆ สมัครด้วยตนเองพร้อมรายงานตัว ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ 
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หมายเหตุ : หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
 

6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
     สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565 

               (ยกเว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ) 
 

7. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 ค่าสมัคร 100 บาท ทีฝ่่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 

8. หลักฐานการสมัคร  
8.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 8.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 
 8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ   

8.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  4 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 
 8.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 8.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

     9. หลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
9.1 ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  

(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  จ านวน 3 ฉบับ 
9.2 ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  จ านวน  3 ฉบับ 
9.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ   
9.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ   
9.5 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด  1  นิ้ว    จ านวน  1  แผ่น 
9.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาช าระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืน
เงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 

/ค่าใช้จ่าย.... 
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
 

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 
ครุศาสตรบัณฑิต 6,600 บาท 6,500 บาท 13,100 บาท 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 6,600 บาท 7,500 บาท 14,100 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 7,500 บาท 13,100 บาท 
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 
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 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
นวัตกรรมและการท่องเที่ยว 
- แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก 
- แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ 
อาหารและเครื่องดื่ม 
- แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

5,600 บาท 9,000 บาท 14,600 บาท 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 

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

  รวม             13,100  บาท 
 
 
 
 
 

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

  รวม             14,100  บาท 
 

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

  รวม             13,100  บาท 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  

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

รวม             12,100  บาท 
 
 

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

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

รวม             14,600  บาท 
 
 
 

9. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
 
ค าเตือน 

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

  ประกาศ  ณ  วันที่    6 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

                                  

                                 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฎิบัติราชการแทน 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

/เอกสารแนบท้าย... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี  

รอบรับตรง ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  

2 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ดนตรีศึกษา 
  
  
  
  
  
  

10 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ศิลปศึกษา 10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ์ให้น าผลงานสร้างสรรค์(ช้ินงาน) 
ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ ์
3. สอบปฏิบัติทางศิลปะ (ศิลปส์รา้งสรรค์)  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
 
 
 



7 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ. 4 ปี) 

ฟิสิกส ์ 9 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ชีววิทยา 3 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต  
(ค.อ.บ. 4 ปี) 

ไฟฟ้า 20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 /ปวช. ช่างเทคนิคไฟฟา้ก าลัง ช่างกล
ไฟฟ้า ช่างเทคนิคอิเลิกทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 

/หลักสูตร... 
 
 
 



8 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

นิติศาสตร ์
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ปี) 

รัฐศาสตร ์
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  
 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 

การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
3. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 
 

การบัญชี 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
  
  
  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
3. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

การจัดการ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

การจัดการ 
(เทยีบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

เทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ 
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
 

เทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรือท่ีเกี่ยวข้อง
กับด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 

 
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ 
คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

นวัตกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธรุกิจที่พัก 

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
3. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมธรุกิจที่พัก  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
3. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  
  
  
  
  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
3. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

นวัตกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
3. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 

 
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี 

นวัตกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
3. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 
 

การตลาดดจิิทัล 
  
  
  
  
  
  
  
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. มีความขยันหมั่นเพยีร อดทนรอบคอบและม ี
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ทางด้านการตลาดและด้าน
อื่นๆ 
 

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

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน   
2. เป็นผู้มีร่างกายสมบรูณ์ ไมเ่ป็นบุคคลทุพพลภาพ/
พิการ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย 
 

สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
 

 
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ผู้จบ ปวส.) 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน   
 

ภาควิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
(ศศ.บ. 4 ปี) 
 

พัฒนาชุมชนและ
นวัตกรรมสังคม 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

ภาษาจีน 
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง โดยไม่จ ากดัผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
(นศ.บ. 4 ปี) 
 

นวัตกรรมการสื่อสารและ
การจัดการสารสนเทศ 
 

1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน   
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ คือ 
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะสดุท้าย โรคเท้าช้างระยะ
ปรากฎอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคมหรือตดิยาเสพ
ติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
 
 


