แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รหัส
คณะ/
สาขา

ชื่อคณะ/
สาขาวิชา

รับ/ ใช้วิชา
ไม่รับ เฉพาะ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
การจัดการการ /
โรงแรม

การจัดการ

Clearing House รอบที่ 2

Clearing House รอบที่ 1

/

/

รายละเอียด

จานวน
รับ

ใช้ข้อสอบ RERU Test
และความรู้ด้านการ
จัดการการโรงแรม

10

/

รับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี

5

/

1.Portfolio
2.GPAX รวม4ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5)
ไม่ต่ากว่า 3.00
3.สอบสัมภาษณ์

การจัดการ

การจัดการ

/

/

ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
1.Portfolio
2.GPAX รวม4ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่
ต่ากว่า 2.00
3.สอบสัมภาษณ์
รับนักเรียนผู้ที่ทากิจกรรม
เด่น
1.Portfolio

รับ/ ใช้วิชา
ไม่รับ เฉพาะ

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวน รับ/
รับ ไม่รับ

ใช้วิชา รายละเอียด จานวน
เฉพาะ
รับ

Clearing House รอบที่ 4
รับ/
ไม่รับ

Clearing House รอบที่ 5

ใช้วิชา รายละเอียด จานวนรับ รับ/
เฉพาะ
ไม่รับ

ใช้ข้อสอบ RERU
Test และความรู้
ด้านการจัดการ
การโรงแรม

15

/

1.GPAX รวม4ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.
5) ไม่ต่ากว่า 2.00
2.สอบสัมภาษณ์

15

/

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวน
รับ

/

ใช้ข้อสอบ
RERU Test
และความรู้ด้าน
การจัดการการ
โรงแรม
Admission

15

1.GPAX
2.O-NET
3.GAT/PAT

4.สอบ
สัมภาษณ์
3

2

15

2.GPAX รวม4ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่
ต่ากว่า 2.00
3.สอบสัมภาษณ์

การจัดการการ
การท่องเที่ยว
การตลาด

/

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

/

การบัญชี

/

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

/

/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการ
/
คอมพิวเตอร์
แขนง
/
เทคโนโลยี

20

/

ใช้ข้อสอบ RERU Test
และความรู้ด้าน
การตลาด

10

/

ใช้การสัมภาษณ์อย่าง
เดียวไม่มีการสอบ
ข้อเขียน

20

/

/

ใช้ข้อสอบRERU Test
และความรู้ด้านการ
บัญชี

40

/

/

ใช้ข้อสอบRERU Test และ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

10

/

15
15

/

20

/

ใช้ข้อสอบ RERU
Test และความรู้
ด้านการตลาด

10

/

ใช้กาสัมภาษณ์
อย่างเดียวไม่มี
การสอข้อเขียน

20

/

/

ใช้ข้อสอบRERU
Test และความรู้
ด้านการบัญชี

40

/

/

/

ใช้ข้อสอบRERU Test 15
และความรู้ดา้ น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

/

/

/

15

/

10

/

5

/

10

/

30
/

ใช้ข้อสอบ
RERU Test
และความรู้ด้าน
การตลาด
ใช้การ
สัมภาษณ์อย่าง
เดียวไม่มีการ
สอบข้อเขียน
ใช้ข้อสอบ
RERU Test
และความรู้ด้าน
การบัญชี

10

ใช้ข้อสอบRERU
Test และความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

15

20

40

สารสนเทศ
แขนง
เทคโนโลยี
เครือข่ายและ
อินเตอร์เน๊ต
คณะนิติรัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสน
ศาสตร์
รัฐศาสตร์

/

15

/

5

/

10

/
/

10
10

/
/

10
10

/
/

100
120

15

/

15

/

180

5
5
15

/
/
/

10
10
10

/
/
/

15
15
5

5

/

25

/

/
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
/
เทคโนฯอิเล็กฯ /
ฟิสิกส์
/

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า

/

- สอบสัมภาษณ์โดย
พิจารณาจาก portfolio
ของผู้สมัคร 1. ผ่านการ
อบรม และ/หรือ เคย
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรือดารา
ศาสตร์ หรือ
2. มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรือ
3. ผู้มีผลการเรียนดี
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- ม. 6
หรือ

ผู้สมัครที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ใน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. คะแนน
GAT/PAT
2. คะแนนกลุ่ม
วิชาทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3. สอบสัมภาษณ์

- ม. 6
หรือ

- สอบ
สัมภาษณ์

- ม. 6
หรือ

10

/

สัตวศาสตร์

/

เคมี

/

เทียบเท่า
- ปวช. ทุก
สาขาวิชา
- ปวส.สาขาไฟฟ้า
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- อนุปริญญา สาขาไฟฟ้า
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รับด้วย Portfolio
เป็นลูกหลานผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและ
เลี้ยง ปศุสัตว์ในเขต
พื้นที่ภาคอีสาน
1. ต้องเป็นผู้ที่กาลัง
ศึกษาหรือสาเร็จ
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม รายวิชาเคมี ไม่
ต่ากว่า 2.00
3. ต้องมีเกียรติบัติ

5

/

20

/

5

/

เทียบเท่า
- ปวช.ทุก
สาขาวิชา
ปวส. สาขาไฟฟ้า
หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง
- อนุปริญ
ญา สาขาไฟฟ้า
หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง

-จบการศึกษา
ระดับม.ปลาย
หรือเทียบเท่า
-ระดับคะแนน
เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
1. ต้องเป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ใน
เขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย
(ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์ ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร)
2. ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม

25

/

5

/

15

/

เทียบเท่า
- ปวช. ทุก
สาขาวิชา
ปวส. สาขา
ไฟฟ้า
หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง
- อนุปริญญา สาขา
ไฟฟ้า
หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง
จบการศึกษา
ระดับม.ปลาย
หรือเทียบเท่า

1.รับทั้งผู้ที่
สาเร็จ
การศึกษาแล้ว
ไม่จากัดเกรดเฉ
ลีย แต่ต้องมีผล
การเรียนวิชา
เคมี หรือ วิชา
วิทยาศาสตร์
(กรณีไม่ใช่แผน
วิทยาศาสตร์)

10

5

15

ประกวดงานวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับจังหวัดขึ้นไป
4.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
5. วิธีการสอบ:
สัมภาษณ์

(4 ภาคเรียน) ไม่
ต่ากว่า
2.00
3.
มีความประพฤติ
เรียบร้อย
4. คุณสมบัติอื่นๆ
เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กาหนด
5.รับทั้งผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วไม่
จากัดเกรดเฉลีย
แต่ต้องมีผลการ
เรียนวิชาเคมี
หรือ วิชา
วิทยาศาสตร์
(กรณีไม่ใช่แผน
วิทยาศาสตร์)
เกรดเฉลี่ย 2.00
6. วิธีการสอบ:
ข้อเขียนตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย
2.00
2. คุณสมบัติ
อื่นๆ เป็นไป
ตามที่
มหาวิทยาลัย
และสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กาหนด
3. วิธีการสอบ:
สัมภาษณ์

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

/

1. ต้องเป็นผู้ที่กาลัง
ศึกษาหรือสาเร็จ
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม รายวิชาเคมี ไม่
ต่ากว่า 2.00
3. ต้องมีเกียรติบัติ
ประกวดงานวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับจังหวัดขึ้นไป
4.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
5. วิธีการสอบ:
สัมภาษณ์

5

/

1. ต้องเป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ใน
เขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย
(ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์ ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร)
2. ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
(4 ภาคเรียน) ไม่
ต่ากว่า
2.00
3.
มีความประพฤติ
เรียบร้อย
4. คุณสมบัติอื่นๆ
เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กาหนด
5.รับทั้งผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วไม่
จากัดเกรดเฉลีย
แต่ต้องมีผลการ

15

/

1.รับทั้งผู้ที่
สาเร็จ
การศึกษาแล้ว
ไม่จากัดเกรดเฉ
ลีย แต่ต้องมีผล
การเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์
(กรณีไม่ใช่แผน
วิทยาศาสตร์)
เกรดเฉลี่ย
2.00
2. คุณสมบัติ
อื่นๆ เป็นไป
ตามที่
มหาวิทยาลัย
และสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กาหนด
3. วิธีการสอบ:
สัมภาษณ์

10

สาธารณสุข
ศาสตร์

/

วิทยาศาสตร์
การกีฬา

/

ไม่ใช้ - พิจารณาจากแฟ้ม
ประวัติผลการเรียน
และกิจกรรม
- ประสบการณ์การ
ฝึกงานในหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข
- เป็นบุตรของ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข

ทุนความสามารถพิเศษ
ทางกีฬา

5

/

8

/

เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
(กรณีไม่ใช่แผน
วิทยาศาสตร์)
เกรดเฉลี่ย 2.00
6. วิธีการสอบ:
ข้อเขียนตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
ไม่ใช้ - ผลการเรียน
สะสมของผู้สมัคร
ต้องไม่ต่ากว่า 2.5
- ใช้ข้อสอบ
จากส่วนกลาง
- สอบ
สัมภาษณ์ความ
เหมาะสมที่จะ
ได้รับทุน

10

/

52

/

-วิชา
เฉพาะ
ด้าน
สาธาร
ณสุข
การ
สอ
บ
สัม
ภา
ษณ์

- ผลการ
15
เรียนสะสมของ
ผู้สมัครต้องไม่
ต่ากว่า 2.5
- สอบวิชา
ทั่วไปข้อสอบ
กลางของ
มหาวิทยาลัย
รอบเช้า
- รอบบ่ายสอบ
วิชาเฉพาะด้าน
สาธารณสุข
- พิจารณาผล
สอบทั้ง 2 ส่วน
จึงเรียก
สัมภาษณ์
52

การพัฒนาชุ
มน

การพัฒนา
ชุมชน

การพัฒนา
ชุมชน

/

รับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี
1.Portfolio
2.GPAX รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5)ไม่
ต่ากว่า 2.75
3.สถิติพื้นฐานของ
โรงเรียนที่ได้จากการ
สอบ O-NET ชั้น ม.6
ของปีที่ผ่านมา
4.สอบสัมภาษณ์

2

ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
1.Portfolio
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ
3.GPAX รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5)ไม่
ต่ากว่า 2.00
4.สอบสัมภาษณ์
รับผู้ที่ทากิจกรรมดี
1.Portfolio
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ
3.GPAX รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5)ไม่
ต่ากว่า 2.00

2

3

/

สอบ
ข้อส
อบ
เฉพา
ะ
สาข
าได้
ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ
50

1.GPAXรวม4
ภาคการศึกษา(ม.
4-ม.5)ไม่ต่ากว่า
2.00
2.สอบข้อเขียน
3.สอบสัมภาษณ์

3

/

1.GPAX
2.ONET3.GATPAT
4.สอบ
สัมภาษณ์

20

สารสนเทศ
ศาสตร์

/

ภาษาจีน

/

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
การ
ประชาสัมพันธ์

/
/

4.สอบสัมภาษณ์
1.จบม.6 เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 2.00
2.มีผลงานด้านการใช้
งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือ
ความสามารถด้านการ
ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการให้
ความรู้
3.สอบสัมภาษณ์
1.มีผลการเรียนดี จบม.
6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 หรือ มี
ความสามารถพิเศษทาง
ภาษาจีน เช่นพูดสุนทร
พจน์จีน ร้องเพลงจีน
เป็นต้น
2.สอบสัมภาษณ์
(portfolio/แสดง
ความสามารถพิเศษ)
สอบสัมภาษณ์
1.จบม.6 เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 2.00
2.มีผลงานด้านกิจกรรม
ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

10

/

1.จบม.6 เกรด
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.00
2.สอบความรู้
พื้นฐานทาง
สารสนเทศ
ศาสตร์
3.สอบสัมภาษณ์

15

/

1.จบม.6
2.สอบ
สัมภาษณ์
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รายละเอียดเฉพาะสาหรับการสอบคัดเลือก ปี 2561

คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี

สาขาวิชา
การจัดการการโรงแรม

การจัดการการท่องเที่ยว

รอบที่ 1
เกณฑ์การสอบคัดเลือก (เฉพาะ)

รอบที่ 2
เกณฑ์การสอบคัดเลือก (เฉพาะ)
*นอกเหนือจากเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัย*
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยโดย
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยโดย
นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test และผ่าน นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test และ
การสอบสัมภาษณ์
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
รวม 2.25 ขึ้นไป)
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึก
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน
เรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อ
4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
การเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
โดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
4. มีความรู้ความสามารถด้าน
5. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีจิตสาธารณะต่อ ภาษาอังกฤษโดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่
ชุมชมและสังคม
ต่ากว่า 2.25
5. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีจิต
สาธารณะต่อชุมชมและสังคม
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
ปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ

รอบที่ 5
เกณฑ์การสอบคัดเลือก (เฉพาะ)
*นอกเหนือจากเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัย*
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยโดย
นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test และ
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึก
ปฏิบัติงาน
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
4. มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษโดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 2.25
5. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการมีจิต
สาธารณะต่อชุมชมและสังคม
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ

การตลาด

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

เทียบเท่า(เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมี
สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
3.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
4. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
5. มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยโดย
นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test และผ่าน
การสัมภาษณ์
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ผู้ปกครองมีภูมิลาเนาอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
3.มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่า
กว่า 2.00 และเมื่อสาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
ด้วย

เทียบเท่า(เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมี
สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
3.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
4. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

เทียบเท่า(เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมี
สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
3.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนน/เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
4. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

-

-

ในการสอบคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์อย่าง
เดียวโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทซีพี ออลล์
จากัด จะเป็นกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกับ
อาจารย์ประจาสาขา

ในการสอบคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์อย่าง
เดียวโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทซีพี ออลล์
จากัด จะเป็นกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกับ
อาจารย์ประจาสาขา

การบัญชี

ในการสอบคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์อย่างเดียว
โดยฝ่ายบุคคลของบริษัทซีพี ออลล์ จากัด จะ
เป็นกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ประจา
สาขา
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test และผ่าน
การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม2.00ขึ้นไป)
2.สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้การ
รับรอง ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558(เกรดเฉลี่ยรวม
2.00 ขึ้นไป)
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
4.มีความขยัน อดทน รอบคอบและมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและ
ด้านอื่นๆ

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test
และผ่านการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม2.00ขึ้นไป)
2.สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้
การรับรอง ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558(
เกรดเฉลี่ยรวม2.00 ขึ้นไป)
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึก
ปฏิบัติงาน
4.มีความขยัน อดทน รอบคอบและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการ
บัญชีและด้านอื่นๆ

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test
และผ่านการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม2.00ขึ้นไป)
2.สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้
การรับรอง ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558(
เกรดเฉลี่ยรวม2.00 ขึ้นไป)
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึก
ปฏิบัติงาน
4.มีความขยัน อดทน รอบคอบและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพการ
บัญชีและด้านอื่นๆ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test มีผลการ
เรียน 3.50 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา
เข้ารับการสัมภาษณ์ได้เลยคุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดี ต่อ
วิชาชีพ การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
4. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.25 ขึ้นไป

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
และอินเตอร์เน็ต

2. มีเกียรติบัตรรีบรองความสามารถพิเศษ
1.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.25 ขึ้นไป
2. มีเกียรติบัตรรีบรองความสามารถพิเศษ
1.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.25 ขึ้นไป
2. มีเกียรติบัตรรีบรองความสามารถพิเศษ

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test
มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบวิชา
เฉพาะสาขาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้เลย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการฝึก
ปฏิบัติงาน
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ การเรียนรู้ควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริง
4. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบ RERU Test
มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบวิชา
เฉพาะสาขาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้เลย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยรวม 2.25 ขึ้นไป)
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการฝึก
ปฏิบัติงาน
3. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ การเรียนรู้ควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริง
4. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คณะนิติรัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป หรือ
2. กีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมระดับภาค/
ระดับชาติ

1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
หรือ
2. ผ่านการอบรมในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือ 1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระดับ
หรือ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ หรือ
2. ผ่านการอบรมในเรื่องคุณธรรม
3. มีความสามารถด้านพิเศษ ด้านดนตรี ระดับ จริยธรรมโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ
จังหวัด/ภาค/ชาติ หรือ
3. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระดับ
4. ผ่านการอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
จังหวัด หรือ
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
4. มีความสามารถด้านพิเศษ ด้านดนตรี
ระดับจังหวัด
1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือ
2. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระดับชาติ
หรือ
3. มีความสามารถด้านพิเศษ ด้านดนตรี
ระดับชาติ

1. เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
หรือ
2. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระดับ
จังหวัด หรือ
3. มีความสามารถด้านพิเศษ ด้านดนตรี
ระดับจังหวัด

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
2.75
-ผู้สมัครต้องมีจิตอาสา ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีใบ
ประกาศนียบัตรไม่น้อยกว่า 3 ใบ

-สอบข้อเขียนตามระบบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด แบบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์

-สอบข้อเขียนตามระบบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด แบบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์

-ใช้การสอบสัมภาษณ์ทางความรู้ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเจตคติทางชีววิทยา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ป.ตรี 1. รับผู้จบชั้น ม. 6 และ ปวช. สาขา
4 ปี
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า สื่อสาร หรือสาขาวิชา
ช่างที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบประกาศเกียรติคุณ เช่น การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประกวด นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรือหนังสือรับรอง
ความสามารถจากสถานศึกษา ประพฤติดี

1. รับผู้จบชั้น ม. 6 และ ปวช. สาขา

สาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้เกณฑ์เหมือนหลักสูตร 4 ปี ข้อ 2-4

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า สื่อสาร หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า สื่อสาร หรือ
สาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบประกาศเกียรติคุณ เช่น การแข่งขัน 2. มีใบประกาศเกียรติคุณ เช่น การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประกวด นวัตกรรม
ทักษะวิชาชีพ ประกวด นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรือ มีหนังสือรับรอง
สิ่งประดิษฐ์ หรือ มีหนังสือรับรอง
ความสามารถจากสถานศึกษา
ความสามารถจากสถานศึกษา
ประพฤติดี
ประพฤติดี
3. มีผลการเรียนระดับดีเกรดเฉลี่ย อย่าง
3. มีใบรับรองการฝึกอบรมทางวิชาชีพ
น้อย 2.50 หรือมีความสามารถพิเศษ
หรือผ่านการฝึกงานจากประสบการณ์
อื่นๆ
วิชาชีพ
4. มีใบรับรองการฝึกอบรมทางวิชาชีพ
หรือผ่านการฝึกงานจากประสบการณ์
วิชาชีพ
1. รับผู้จบ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ
1. รับผู้จบ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ทุกสาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
ทุกสาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้เกณฑ์เหมือนหลักสูตร 4 ปี ข้อ 2-4
3. ใช้เกณฑ์เหมือนหลักสูตร 4 ปี ข้อ 2-3

สัมภาษณ์
คุณสมบัติ
1. ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา
2. ใบประกาศการแข่งขันทักษะ
3. ใบประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม

ข้อเขียนและสัมภาษณ์
คุณสมบัติ
1. ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา
2. มีความสามารถพิเศษต่างๆ
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ด้าน

3. มีผลการเรียนระดับดีเกรดเฉลี่ย อย่างน้อย
2.50 หรือ มีความสามารถพิเศษอื่นๆ
4.

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ป.ตรี
2 ปี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร ต่อเนื่อง
เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 4 ปี

1. รับผู้จบชั้น ม. 6 และ ปวช. สาขา

มีใบรับรองการฝึกอบรมทางวิชาชีพ หรือ
ผ่านการฝึกงานจากประสบการณ์ วิชาชีพ

1. รับผู้จบ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และทุก

สัมภาษณ์
คุณสมบัติ
1. ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา
2. มีความสามารถพิเศษต่างๆ
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ด้าน

ผลการเรียนดี 2.75 ขึ้นไป
5. มีความสามารถพิเศษทางช่าง
6. ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
7. หนังสือรับรองความเหมาะสมจาก
สถานศึกษา
คุณสมบัติ
1. ปวส. สาขาวิชาด้านไฟฟ้า หรือ สาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
2. ใบประกาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. ใบประกาศการแข่งขันประกวดนวัตกรรม
4. ผลการเรียนดี 2.75 ขึ้นไป
5. มีความสามารถพิเศษทางช่าง
6. ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
7. หนังสือรับรองความเหมาะสมจาก
สถานศึกษา
4.

เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

4.

วิชาชีพ
ความประพฤติดี

คุณสมบัติ
1. ปวส. สาขาวิชาด้านไฟฟ้า หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถพิเศษต่างๆ
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ
4. ความประพฤติดี

4.

วิชาชีพ
ความประพฤติดี

คุณสมบัติ
1. ปวส. สาขาวิชาด้านไฟฟ้า หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถพิเศษต่างๆ
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ
4. ความประพฤติดี

ผลการสอบต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ผลการสอบต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมดจึงจะผ่าน
คะแนนของผูเ้ ข้าสอบทั้งหมดจึงจะผ่าน
เกณฑ์ และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์ และมีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ความสามารถพิเศษทางกีฬา
สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
-เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25
-มีผลงานทางกีฬาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันสมัคร

เป็นนักกีฬาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- นักกีฬาระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญ
หนึ่ง
- นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และ
ได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่ง
- นักกีฬานักเรียนไทย หรือนักเรียนอาเชี่ยน
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้น โดย
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา หรือ
กรุงเทพมหานคร กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัล
เหรียญใดเหรียญหนึ่ง
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาชิงชนะเลิศเขตการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย และได้รับ รางวัลเหรียญใด
เหรียญหนึ่ง
- นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1.

