
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

เรื่อง  การรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ ดานกีฬาหรือดานดนตรี  
(กรณีพิเศษ) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีนโยบายที่สงเสรมิและรบันักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  เพื่อเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยผูไดรับการคดัเลือกจะไดรบัการยกเวนคาลงทะเบียน
เรียนแบบเหมาจาย ซึ่งมรีายละเอียดดงัตอไปนี ้
 

๑. จํานวนทุนที่ให ๓๐ ทุน แบงเปน  
๑.๑ ดานกีฬา จํานวน ๑๕ ทุน  
๑.๒ ดานดนตรี จํานวน ๑๕ ทุน 

 

๒. สาขาวิชาที่เปดรับ 
หลักสูตร/ระดับ สาขาวิชา คุณสมบัติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. ๔ ป) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทยีบเทา ภาษาจีน 

การพัฒนาชุมชน 
สารสนเทศศาสตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ. ๔ ป) 

 
การประชาสัมพันธ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. ๔ ป) 

วิทยาศาสตรการกีฬา กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทยีบเทาสายวิทย 

วิทยาศาสตรทั่วไป กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทย-คณิต เคมี 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทยีบเทา วิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวชิาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเตอรเน็ต 

เทียบเขา  
(ผูจบปวส.) 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
ทางดานอิเล็กทรอนิกส 

 
 



๒ 
 

หลักสูตร/ระดับ สาขาวิชา คุณสมบัติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทียบเขา (ผูจบปวส.) 

วิทยาการคอมพิวเตอร กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. ๔ ป) 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น 

นิติศาสตรบัณฑิต 
(น.บ. ๔ ป) 

 
นิติศาสตร 

กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(ค.บ. ๕ ป) 

การศึกษาปฐมวัย กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

คณิตศาสตร กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต วิทยาศาสตรทั่วไป 

พลศึกษา กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา ดนตรีศึกษา 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอรศึกษา 
สังคมศึกษา 
ศิลปศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(บธ.บ. ๔ ป) 

การตลาด กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา การจัดการการโรงแรม 

การจัดการการทองเที่ยว 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การจัดการ 

เทียบเขา  
(ผูจบปวส.) 

การตลาด กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานการตลาด 

การจัดการการโรงแรม กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานอุตสาหกรรมการทองเทีย่วหรือการจดัการ
โรงแรมและการทองเทีย่ว 

การจัดการการทองเที่ยว กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานอุตสาหกรรมการทองเทีย่วหรือการจดัการ
โรงแรมและการทองเทีย่ว 

คอมพิวเตอรธุรกิจ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
 



๓ 
 

 
หลักสูตร/ระดับ สาขาวิชา คุณสมบัติ 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
เทียบเขา  
(ผูจบปวส.) 

การจัดการ 
กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานบริหารธุรกิจ หรือดานสาขาวชิาอื่นๆ 

บัญชีบัณฑิต 
บช.บ. ๔ ป 

 
การบัญชี 

กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

เทียบเขา 
(ผูจบปวส.) 

การบัญชี กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบั
อนุปรญิญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานการบญัช ี

 

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร (ดานกีฬา หรือ ดานดนตรี) 
      ๓.๑ ระดับปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี ๕ ป 
      ๓.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๓.๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๓.๑.๑.๒ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาแลว หรือผูที่กําลังศึกษาอยูขณะสมัคร 
๓.๑.๑.๓ สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ 
๓.๑.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๕ ไมต่ํากวา ๒.๐๐  

 ๓.๑.๑.๕ เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี โดยตองไดรับการ 
รับรองจากหัวหนาสถานศึกษา หรืออาจารยแนะแนว หรืออาจารยที่ปรึกษาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู 

๓.๑.๑.๖ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้คือ โรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม หรือติดยาเสพติดชนิด
รายแรง หรือโรคพิษสรุาเรื้อรัง  
  ๓.๑.๑.๗ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 

๓.๑.๑.๘ ผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตองมีหนังสือรับรองคุณลักษณะที ่
เหมาะสมกับความเปนครู ตามแบบฟอรมของทางมหาวิทยาลัย และตองมีตราประทับของ
โรงเรียน 
  ๓.๑.๑.๙ ผูสมัครตองมีความสามารถดานกีฬาหรือดานดนตรีเทานั้น และตองมี
เอกสารเชิงประจักษ ไดแก เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ภาพถาย ถวยรางวัล ฯลฯ ระดับ
เขตหรือระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 
 

๓.๒ ระดับปริญญาตรี (เทียบเขา)  
      ๓.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๓.๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๓.๒.๑.๒ เปนผูทีก่ําลงัศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เพือ่เขาศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเขา  
(ใชใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียน กรณียังไมสําเร็จการศกึษา) หรือผูทีส่ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓.๒.๑.๓ สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ 
๓.๒.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐  



๔ 
 

๓.๒.๑.๕ เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี  
๓.๒.๑.๖ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน  

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม หรือ ติดยาเสพติด
ชนิดรายแรง หรือโรคพิษสุราเรือ้รงั 
  ๓.๒.๑.๗ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 

๓.๒.๑.๘ ผูสมัครตองมีความสามารถดานกีฬาหรือดานดนตรีเทานั้น และตองมี 
เอกสารเชิงประจักษ ไดแก เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ภาพถาย ถวยรางวัล ฯลฯ ระดับ
เขตหรือระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 
 

๔. วิธีการสมัคร 
๔.๑ สมัครดวยตนเองที่ สํานกัวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   
 ๔.๒ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ และ ขอ ๓ หากพบวาคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   
 

      หมายเหต ุผูสมัครทีผ่านการคัดเลอืกเขาศึกษาแลวตรวจสอบพบวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่
ในภายหลัง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเทจ็ จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษาและจะถูกถอนสภาพ
การเปนนักศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๕.  สถานที่รับสมัคร ระยะเวลาในการรับสมัคร 
รับสมัครตัง้แตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๙  ที่สํานักวิชาการ

และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐   
 

๖. คาธรรมเนียมการสมัครและวิธีการชําระเงิน 
 ๖.๑  คาสมัครจํานวน ๓๐๐ บาท ตอใบสมัคร 
 ๖.๒  ชําระดวยตนเอง ที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
 

๗. หลักฐานการสมัคร 
 ๗.๑  ใบสมัครที่กรอกขอมลูครบถวนสมบรูณ  
 ๗.๒  รูปถายปจจุบันภาพขาวดํา หรือสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
 ๗.๓  ใบแสดงผลการเรียน โดยรับรองจากหัวหนาสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนาม
รับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปนสําคัญ  (ปพ. ๑ ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) จํานวน ๑ ฉบับ 
กรณีสําเร็จการศึกษา ใหสําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๔ ใบแสดงผลการเรียน โดยรบัรองจากหัวหนาสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรบัรอง
และประทบัตราของโรงเรียนเปนสําคัญ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 
เพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเขา (ใชใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียน กรณียังไมสําเรจ็
การศึกษา) กรณีสําเร็จการศึกษา ใหสําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๖ ผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตองมีหนังสือรับรองคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
ความเปนครู ตามแบบฟอรมของทางมหาวิทยาลัย และตองมีตราประทับของโรงเรียน 
 



๕ 
 

๗.๗ ผูสมัครตองมีความสามารถดานกีฬาหรือดานดนตรีเทานั้น และตองมีเอกสารเชิง 
ประจักษ ไดแก เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ภาพถาย ถวยรางวัล ฯลฯ ระดับเขตหรือระดับ
จังหวัดหรือระดับประเทศ 
 

๘. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๙. การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) 
 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๑๐. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบปฏิบัติและไดรับทุน (ณ บอรดประชาสัมพันธ หนาหองสํานัก 
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเว็บไซต http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๙  
 

๑๑. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 
 ๑๑.๑ ผานเกณฑคุณสมบัติตามขอ ๒ ตามประกาศการสอบคัดเลือกรับทุนของมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
 ๑๑.๒ ผานเกณฑการคัดเลือกตามมติคณะกรรมการพจิารณา ผานเกณฑการสอบปฏบิัติ/การ
สอบสัมภาษณ ตามมติกรรมการสอบคัดเลือก  
 ๑๑.๓ ผลการพจิารณาเปนไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือกทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  

๑๒. วันรายงานตัว 
 วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  (รายละเอียดจะแจงใหทราบภายหลงัตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 

 ๑๓. เงื่อนไขของผูรับทุน 
 ๑๓.๑ ผูที่ไดรบัการคัดเลือกมารายงานตัวตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 
 ๑๓.๒ ผูรบัทุนตองเขารวมกิจกรรมและบําเพ็ญประโยชนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๓.๓ ผูรบัทุนจะตองมีผลการเรียนระหวางศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
เฉลี่ยสะสมทุกปการศึกษา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๒๕ 
 ๑๓.๔ ผูรับทุนตองทําตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อยางเครงครัดและโตแยงมิได
เชนเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ 
 ๑๓.๕ ผูรับทุนตองมีความรับผิดชอบในการฝกซอมและเปนผูฝกซอมใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่เขามามีสวนรวม และสนใจในกิจกรรมทางดานกีฬาหรือดานดนตรี 
 ๑๓.๖ ผูรับทุนตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความ
ประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแตงกาย และการแสดงความเคารพตอคณาจารย ซึ่งกําหนดไวใน
ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
 ๑๓.๗ ผู รับทุนจะตองรายงานผลการศึกษา และผลงานดานกิจกรรมตางๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหทุกภาคการศึกษาตอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๓.๘ ผูรับทุนตองใหความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยเปนอยางดีในการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ดวยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยรองขอ 
 ๑๓.๙ ผูรับทุนฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยเจตนามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการใหทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร 



๖ 
 

 ๑๓.๑๐ ผูไดรับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝกซอมตามที่กําหนด จนทําใหเกิดความ
เสียหายตอสวนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและ
หลักเกณฑเปนบรรทัดฐาน 
 

๑๔. สิทธิประโยชนที่ผูรับทุนพึงจะไดรับ 
ผูรบัทุนความสามารถพเิศษ ดานกีฬาหรือดานดนตรี (กรณพีิเศษ) จะไดรบัทุนการศึกษา 

ภายในระยะเวลาตามหลกัสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีก่ําหนดไวเทานั้นนับแตวันอนุญาตให
ไดรับทุนการศึกษา แตทั้งนี้ไมรวมคาใชจายในการสมัคร คาใชจายในการรายงานตัว คากิจกรรม 
คาใชจายสวนตัว คาเอกสารและคาหอพกั ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษามีสภาพการเปนนักศึกษาทุน 
ตามเงื่อนไข ขอ ๑๓ 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา) 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 


