
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                               
                                                        

                                                                  
 

      
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

   
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ไดด้ำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2564 เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จังหวัดเลยมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้สนใจ 
ประสงคจ์ะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาเพ่ิมเติมตั้งแต่บัดนี้  -  วันที่ 14 
พฤษภาคม 2564  ในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้    

 

                 1.  หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่  
 

                      1.1  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีโยธา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)  17401 

                  

  1.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.  
     หรือเทียบเท่า)  

111201 

2.  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 111401 
3.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  (รับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
     หรือเทียบเท่า)   

111202 

4.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 111402 
5.  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.  
     หรือเทียบเท่า) 

111203 

6.  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 111403 
      

                       1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา รหัส 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.  คณิตศาสตร์  12402 
2.  ฟิสิกส์  12403 
3.  เคมีประยุกต์ 12404 
4.  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 12405 
5.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12406 
6.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 12207 
7.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 12407 
8.  เกษตรศาสตร์ 12408 
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คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9.  อาหารและโภชนาการ 12409 
10. เทคโนโลยีการอาหาร 12410 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 12411 
12. สัตวศาสตร์ 12412 
13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 12413 

 

                  1.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.  การพัฒนาชุมชน  13401 
2.  ภาษาอังกฤษ  13402 
3.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13403 
4.  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 13405 
5.  ภาษาไทย 13406 
คณะวิทยาการจัดการ  
6.  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  13408 

 

                1.5  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 
 
 

 
 
 

 
                1.6  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา รหัส 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ 15401 

 

               1.7  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นิติศาสตร์ 16401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/สาขาวิชา รหัส 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1. ทัศนศิลป์ 110401 
 2. ดิจิทัลอาร์ต  110402 
 3. ดุริยางคศิลป์  110403 
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               1.8  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะวิทยาการจัดการ  
1.  การตลาดดิจิทัล (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14402 
2.  การจัดการ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 14203 
3.  การจัดการ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14403 

คณะ/สาขาวิชา รหัส 
คณะวิทยาการจัดการ  
5.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14404 
6.  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14405 

 

               1.9  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะวิทยาการจัดการ  
1.  การบัญชี (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 14201 
2.  การบัญชี (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14401 

 

              1.10 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะวิทยาการจัดการ  
 เศรษฐศาสตร์ 19401 

 

             1.11  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส 

คณะวิทยาการจัดการ  
 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 18401 

 

              1.12  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 

 คณะครุศาสตร ์    
1.  เคมี 11407 7  

การคัดเลือกพิจารณาจากเอกสาร
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา 
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4 

2.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 11410 4 
3.  ศิลปศึกษา  11413 5 
4.  อุตสาหกรรมศิลป์   11414 1 
5.  บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ 11417 7 
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2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
ของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564   (จบก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564) 
           2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3  ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
2.4  ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
2.5  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา) 
2.6  มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.7  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 

 

3.  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
1 ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ 

  กระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

2 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม  

3 วศ.บ. วิศวกรรมการออกแบบและผลิต - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)     
  หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

4 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม  
  หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า สาขาวิชางาน 
  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม  
  และ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความ 
  เห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

5 วท.บ. คณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

6 วท.บ. ฟิสิกส์  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

7 วท.บ. เคมีประยุกต์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  ในสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

8 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
9 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

10 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  หรือ  
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้าน 
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11 วท.บ. เกษตรศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับ อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 

12 วท.บ. อาหารและโภชนาการ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

13 วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

14 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

15 วท.บ. สัตวศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

16 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
การออกกำลังกาย 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

17 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

18 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

19 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

20 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

21 ศศ.บ. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

22 ศศ.บ. ภาษาไทย - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

23 ศป.บ. ทัศนศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

24 ศป.บ. ดิจิทัลอาร์ต - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

25 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

26 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

27 น.บ. นิติศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

28 บช.บ. การบัญชี  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี 
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
29 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

30 บธ.บ. การจัดการ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระะทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

31 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ    
  เทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที ่  
  เกี่ยวข้อง 

32 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า 

33 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
  หรือเทียบเท่า 

34 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า 

35 ค.บ. เคมี - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

36 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

37 ค.บ. ศิลปศึกษา  - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

38 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

39 ค.บ. บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 
4.  กำหนดการรับสมัครและรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
 4.1  กำหนดการรับสมัครและการรายงานตัว สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกตั้งแตบ่ัดนี้
เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
 4.2  ช่องทางการสมัครและรายงานตัว   
 4.2.1  ทางไปรษณีย์  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวแนบท้ายประกาศนี้  
        4.2.2  ทางออนไลน์  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวแนบท้ายประกาศนี้ 
        4.2.3  ด้วยตนเอง  สมัครที่งานทะเบียนและประมวผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  (บ้านดอนบม)  
 

5. หลักฐานการสมัคร 
5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง  สามารถรับได้ที่งานทะเบียน
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และประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  (บ้านดอนบม) 
หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th 
 5.2  ค่าสมัคร 200 บาท . 

 
 

 5.3 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  เป็นลำดับที่ 1 ให้ส่งหลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ใบ ป.พ.1 หรือใบ ร.บ.1) จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
       5.3.1  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ยังไม่จบ
หลักสูตร) 
  5.3.2  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ฉบับจบ
หลักสูตร)  
 

 5.4  ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่ง
เอกสารประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  2564  ตามรายละเอียดดังนี้ 
         5.4.1   เอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้ 
    5.4.1.1  ผลการเรียน (Transcript) จัดทำเป็นไฟล์ PDF 

                   1)  ผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                   2)  ผลการเรียน 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   5.4.1.2  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดทำเป็นไฟล์ PDF หรือ E - Portfolio ประกอบด้วย 
                    1)  ประวัติและข้อมูลส่วนตัว   
                    2)  เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วย 
ลายมือตนเอง  

5.4.2  คลิปวิดีโอ  
               1)  คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง  
             2)  คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา และ

ศิลปศึกษาต้องจัดทำคลิปวิดีโอเพ่ิมเติม  
 

     รายละเอียดการจัดทำคลิปวิดีโอแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
ที ่ สาขาวิชา รายละเอียดการจัดทำคลิปวิดีโอ 
1 เคมี 

(จัดทำคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 
  คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ไม่เกิน 5 นาที) 
   - แนะนำตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูเคมี   

2 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(จัดทำคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ไม่เกิน 5 นาที) 
   - แนะนำตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูคอมพิวเตอร์ศึกษา  

http://www.lru.ac.th/
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3 ศิลปศึกษา 
(จัดทำคลิปวีดีโอ 2 คลิป) 

1. คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ไม่เกิน 5 นาที) 
   - แนะนำตนเอง และเล่าถึงพ้ืนฐานครอบครัว 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูศิลปศึกษา 
2. คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก (ตัดต่อคลิปการปฏิบัติงาน
ให้เห็นทักษะและขั้นตอนที่ชัดเจน มีความยาวไม่เกิน 10 นาที)  
   - ปฏิบัติงานวาดเส้น เลือกแบบตามอิสระ บนกระดาษ 100 ปอนด์  
     ขนาด A3  
   - เมื่อวาดเสร็จนำเสนอผลงานชิ้นที่วาด  

4 อุตสาหกรรมศิลป์ 
(จัดทำคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ไม่เกิน 5 นาที) 
   - แนะนำตนเอง  
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูอุตสาหกรรมศิลป์  

ที ่ สาขาวิชา รายละเอียดการจัดทำคลิปวิดีโอ 
5 บรรณารักษศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ 
(จัดทำคลิปวีดีโอ 1 คลิป) 

 คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ไม่เกิน 5 นาที) 
   - แนะนำตนเองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ภูมิลำเนา ความถนัด ความสนใจ 
     พิเศษ ฯลฯ 
   - ระบุเหตุผลที่เลือกเรียนครูบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

 
 5.4.3 การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก  
       5.4.3.1  จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ครบถ้วน (1.ผลการเรียน 2.แฟ้มสะสมงาน 3.คลิป
วิดีโอ) และ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive  
        5.4.3.2  ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล  เช่น สาขาวิชาเคมี - น.ส.สุด
สวย แสนงาม 

      5.4.3.3  จัดทำลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view –  
ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว)   
  5.4.3.4  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกทาง www.edu.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2564 
ถึง วันที่  10  พฤษภาคม  2564 
        5.4.3.5  หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือว่า
สละสิทธิ์การคัดเลือกฯ 
 6. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษาในระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2564  
 

7. หลักฐานและเอกสารการรายงานตัว  
 7.1  แบบฟอร์มรายงานตัว โดยสามารถขอรับในวันรายงานตัวหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
 7.2  หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.1 หรือ ใบ ร.บ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 3 
ฉบับ  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือ กรณียังไม่จบหลักสูตรขอให้นำหลักฐานที่แสดงว่าจบหลักสูตรจำนวน 3 ฉบับ ส่งให้
งานทะเบียนและประมวลผลก่อนวันเปิดภาคเรียน  (ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564)  ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิม  ซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา  และจะต้องพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา 

http://www.edu.lru.ac.th/
http://www.lru.ac.th/


 

 

9 

 
 

 7.3  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ที่นักศึกษาต้องชำระในวันรายงานตัวประกอบด้วย 
                 7.3.1  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท  
                 7.3.2  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  จำนวน  500  บาท  
                 6.3.3  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคเรียนที่  1/2564  ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็น 
ภาคเรียนของแต่ละหลักสูตร  แต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศนี้ 
         - รายงานตัวด้วยตนเอง  ชำระท่ีงานการเงิน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
      - รายงานตัวทางไปรษณีย์  ชำระที่ไปรษณีย์ โดยใช้ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ ตามขั้นตอนแนบท้าย
ประกาศ 
      - รายงานตัวทางออนไลน์  ชำระตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ได้จากระบบการ 
รับสมัคร   ตามข้ันตอนแนบท้ายประกาศ 

 
ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง ประเภททั่วไป น้อยกว่า 10 คน  

มหาวิทยาลัย จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น    และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียน 
การสอนในปีการศึกษา 2564  ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

                กลุ่มไลน์   งานทะเบียนและประมวลผล   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                                                                      
                อีเมล  :     lru.academic@gmail.com     
                             โทรศพัท์  ๐๔๒ - ๘๓๕๒๒๔ - ๘  ต่อ ๔๑๑๒๗ - ๔๑๑๓๒  
                             โทรศพัท์  ๐๔๒ - ๘๐๘๐๑๐ และ ๐๔๒ – ๘๑๓๐๖๐ 
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