
 
 

 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา  2564 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
   -------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง  ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 
โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ สอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นล าดับที่   
1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้
ขยายพ้ืนที่การแพ ร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มี
การรวมตัวของคนจ านวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประเภทรับตรง  ประจ าปีการศึกษา  2564  ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา  
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.4 ปี) ทุกสาขาวิชา ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ และให้ผู้สมัคร
และเลือกเป็นล าดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาด าเนินการจัดท าเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 
 

1.1  เอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 1.1.1  ผลการเรียน (Transcript) จัดท าเป็นไฟล์ PDF 

              1) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              2) ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 1.1.2  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดท าเป็นไฟล์ PDF หรือ E - Portfolio ประกอบด้วย 
               1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัว   
               2) เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วย 
ลายมือตนเอง  
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1.2  คลิปวิดีโอ  
           1)  คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง  
         2)  คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ 

ศิลปศึกษา พลศึกษา ต้องจัดท าคลิปวิดีโอเพ่ิมเติม  
 

     รายละเอียดการจัดท าคลิปวิดีโอแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
ที ่ สาขาวิชา รายละเอียดการจัดท าคลิปวิดีโอ 
1 การศึกษาปฐมวัย 

(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 
 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูปฐมวัย โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
เลือกเรียนสาขานี้ 
   - แสดงความสามารถที่เก่ียวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย 

2 การประถมศึกษา 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาการประถมศึกษา 

3 ภาษาไทย 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
    - แนะน าตนเอง  
    - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูภาษาไทย  
    - แสดงความสามารถพิเศษที่เก่ียวข้องกับทางด้านภาษาไทย  
   - แสดงความสามารถด้านการใช้ค าควบกล้ าพร้อมยกตัวอย่างค าประกอบ  

4 คณิตศาสตร์ 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง 
   - แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "ครูคณิตศาสตร์ยุคใหม่ ควรมีลักษณะอย่างไร" 

5 สังคมศึกษา 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง 
   - น าเสนอข้อมูลส่วนตัวรวมถึงคติประจ าใจ 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูสังคมศึกษา 
   - ระบุวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ที่ถนัดหรือสนใจ 
   - น าเสนอความสามารถพิเศษด้านสังคมศึกษา (ไม่บังคับ)  

6 ภาษาอังกฤษ 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเองด้วยภาษาอังกฤษ (Introduce yourself.) 
   - อธิบายว่าท าไมจึงชอบภาษาอังกฤษ 
   - มีแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไร (Explain why you  
     like English and how you improve your English skills.) 
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ที ่ สาขาวิชา รายละเอียดการจัดท าคลิปวิดีโอ 
7 ศิลปศึกษา 

(จัดท าคลิปวีดีโอ 2 คลิป) 
1. คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง และเล่าถึงพ้ืนฐานครอบครัว 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูศิลปศึกษา 
2. คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก (ตัดต่อคลิปการปฏิบัติงาน
ให้เห็นทักษะและข้ันตอนที่ชัดเจน มีความยาวไม่เกิน 10 นาท)ี  
   - ปฏิบัติงานวาดเส้น เลือกแบบตามอิสระ บนกระดาษ 100 ปอนด์ 
ขนาด A3  
   - เมื่อวาดเสร็จน าเสนอผลงานชิ้นที่วาด  

8 ดนตรีศึกษา 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 2 คลิป) 

1. คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
    - แนะน าตนเอง 
    - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นครูดนตรี  
2. คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก (ไม่เกิน 10 นาท)ี 
    - แสดงทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด จ านวน 1 เพลง 

9 นาฏศิลป์ 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 2 คลิป) 

1. คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 3 นาท)ี 
    - แนะน าตนเอง  
    - ระบุเหตุผลที่อยากศึกษาต่อในสาขาวิชานาฏศิลป์  
2. คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก (ไม่จ ากัดเวลา) 
    - ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ระบ ามาตรฐาน จ านวน 1 เพลง   

10 พลศึกษา 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 2 คลิป) 

1. คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
    - แนะน าตนเอง 
    - แสดงทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
    - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูพลศึกษา 
2. คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก (ไม่เกิน 10 นาท)ี 
    - ปฏิบัติทักษะกีฬาที่ตนเองถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด 3 ทักษะ 
    - กระโดดเชือก 1 นาที 
    - sit up 30 วินาที 
    - ยืนตรงก้มตัวมือแตะพ้ืนค้างไว้ 5 วินาที  

11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป   

12 เคมี 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

  คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูเคมี   
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ที ่ สาขาวิชา รายละเอียดการจัดท าคลิปวิดีโอ 
13 ชีววิทยา 

(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 
 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูชีววิทยา 

14 ฟิสิกส 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูฟิสิกส์ 
 

15 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูคอมพิวเตอร์ศึกษา  

16 อุตสาหกรรมศิลป์ 
(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูอุตสาหกรรมศิลป์  

17 บรรณารักษศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

(จัดท าคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง (ไม่เกิน 5 นาท)ี 
   - แนะน าตนเองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ภูมิล าเนา ความถนัด ความสนใจ
พิเศษ ฯลฯ 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

 
 1.3 การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก  
       1.3.1  จัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ครบถ้วน (1.ผลการเรียน 2.แฟ้มสะสมงาน 3.

คลิปวิดีโอ) และ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive  
        1.3.2  ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล  เช่น สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย - น.ส.สุดสวย แสนงาม 

      1.3.3  จัดท าลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view –  
ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว)   
  1.3.4  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกทาง www.edu.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
2564 - 31 มกราคม 2564  
        1.3.5 หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือ
ว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกฯ 
 
 
 
 

http://www.edu.lru.ac.th/
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กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   อีเมล  : lru.academic@gmail.com 
โทรศัพท์  042-813060 , 042-808010 หรือ 042-835224-8 ต่อ 41127-41132 
 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  แนวทางการคัดเลือกและระยะเวลาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้ดูรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 อนึ่ง  หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศนี้   
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ผู้สมัครสามารถเลือกด าเนินการได้ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  ผู้สมัครสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอื่นที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้  ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร แจ้งความประสงค์
มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

1.1 ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายน าส่ง ถึง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที ่ 234 ถนน  เลย-เชียงคาน ต าบล
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
   1.2 ส่งช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพเอกสารจากนั้นให้แนบไฟล์ หรือส่งไฟล์มาตามช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ดังนี้  
    1) ทางอีเมล: lru.academic@gmail.com  
    2) ทางเฟสบุ๊ค: ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
     3) ทางไลน์กลุ่ม: กดเข้ากลุ่มไลน์ลิ้งค์นี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้ 
 

 2. ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ อีกทั้งไม่ประสงค์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรอ่ืนที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร 
และสามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร แจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564  โดยผ่านช่องทางตามรายละเอียดในข้อ  1  ผู้สมัครที่มิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ก าหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
 
     ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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