ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
.......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย
3. คุณสมบัติเฉพาะ สาหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
3.2 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชากาหนดตามประกาศแนบท้าย
4. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
4.2 ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
4.3 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
5. วิธีการสมัคร
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไป
ชาระเงินค่าสมัครเรียน จานวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา
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5.2 การสมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่ ส านั ก วิ ช าการและประมวลผล ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
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
6. ระยะเวลาในการรับสมัคร
6.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 พฤษภาคม 2565
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรณีชาระด้วยตนเอง
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท ทีฝ่ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
กรณีชาระทางธนาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงิน
ค่าสมัครเรียน จานวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
8. หลักฐานการสมัคร (ให้นามาในวันสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
8.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
8.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ติดในใบสมัคร)
8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
8.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
8.5 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.7 แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ 8.1 - 8.7
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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10. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
สาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวิชาเอก
และ วัดความถนัดทางความเป็นครู
สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 – 16.30 น.
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
11. วันสอบสัมภาษณ์ (สาหรับหลักสูตรอื่นๆ)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
13. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register
พร้อมรายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register
พร้อมรายงานตัวและชาระเงิ นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการยืนยันสิทธิ์และชาระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาชาระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษา
6,600 บาท
6,500 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
13,100 บาท
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

6,500 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท

14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้นาเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
15. วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจานวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คาเตือน
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน
ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่
นามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐานที่นามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
/ประกาศ...

5

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฎิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

/เอกสารแนบท้าย...

6

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์
คณะ/หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 4 ปี)

จานวน
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
รับ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
7
พิจารณาจาก
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ
วัดแววความเป็นครู
2. สอบสัมภาษณ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
รวมรับคณะครุศาสตร์
7
สาขาวิชา

7

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
กิจกรรม

วันเดือนปี

1. สมัครด้วยตนเอง หรือ
สมัครทางออนไลน์

2 ถึง 25 พ.ค. 65

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
คัดเลือก
4. สอบคัดเลือก

27 พ.ค. 65

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก

1 มิ.ย. 65

6. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าบารุงการศึกษา

3 - 7 มิ.ย. 65

7. การยื่นเอกสารรายงานตัว

13 มิ.ย. 65

8. เปิดภาคเรียน

13 มิ.ย. 65

30 พ.ค. 65

รายละเอียด
* ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
* เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
(ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 30 พ.ค. 65)
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
* หลักสูตรอื่นๆ สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
1. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว
และชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว
และชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ที่ฝ่ายการเงิน ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา
08.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นาเอกสารการรายงานตัว
มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ –สกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

