ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อ
ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสาหรับคน
พิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จึ ง ประกาศ
หลั ก เกณฑ์ และรายละเอีย ดในการรั บ บุค คลดั ง กล่ า วเข้ า ศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ ร้ อยเอ็ ด
ประจาปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. จานวนรับ 11 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
2. สาขาวิชาที่เปิดรับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ
3.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3.4 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ มีบัตรประจาตัวคนพิการ
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้
4.1.1 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจาวัน
4.1.2 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
4.1.3 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว หรือผู้พิการทางร่างกายที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
4.2 ประเภทความพิการให้เป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
5. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
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6. วิธีการสมัคร
6.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไป
ชาระเงินค่าสมัครเรีย น จานวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา
6.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้ว น ถูกต้อง ชัดเจน และบั นทึกข้อมูล ผ่านระบบการสมัครเข้าศึก ษาต่อของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
7. ระยะเวลาในการรับสมัคร
7.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563
7.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
8. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรณีชาระด้วยตนเอง
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท ทีฝ่ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
กรณีชาระทางธนาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครเรียน จานวน 100 บาท พร้อมกับ
ค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
9. หลักฐานการสมัคร (ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2563)
9.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
9.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ติดในใบสมัคร)
9.3 กรณีกาลังศึกษาอยู่
9.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
9.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 2 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
9.4 กรณีสาเร็จการศึกษา
9.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
9.4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
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9.5 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9.7 แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 9.1 - 9.7
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
11. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
13. วันรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

7,500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา
100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
12,100 บาท
14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นาเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วันเปิดภาคเรียน)
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
15. วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจานวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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คาเตือน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ประกาศการรั บ สมัครฯ หรื อ ใช้ห ลั กฐานไม่ถูกต้อ ง หรือ ปลอมแปลง มหาวิท ยาลั ยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หาก
พบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่นามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐาน
ที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา

จานวน
รับ(คน)

ประเภทความพิการ

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจาวัน

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2

รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจาวัน

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียน

7
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

จานวน
ประเภทความพิการ
รับ(คน)
1
รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจาวัน

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

การจัดการ

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ. 4 ปี)

-

1

รวมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2

รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจาวัน

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน หรือ
3. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน หรือ
4. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน หรือ
3. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยไม่จากัด
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน หรือ
4. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน

8

คณะ/หลักสูตร
คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ร.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

รวมคณะนิติรัฐศาสตร์
รวมรับทั้งสิ้น

จานวน
รับ(คน)
5

5
11 คน

ประเภทความพิการ
รับผู้พิการทางการได้ยิน
และ ผู้พิการทางการ
มองเห็น และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาก
1. แฟ้มผลงาน Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้าน
ดนตรี หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

