ที่ 0034/2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจําปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนในวั น เสาร์ – อาทิ ต ย์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
จังหวัดเลย มีกําหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่ศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่จะรับ แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จังหวัดเลย
คณะ / สาขาวิชา
ลําดับ
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
32407
40
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาชุมชน

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
33401

40

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ
1 การบัญชี
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า)
2 การจัดการ
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า)
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
34201

40

34203

40

34404

40

1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 รัฐประศาสนศาสตร์

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
35401

80
1

1.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
36401

40

1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 เทคโนโลยีโยธา
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า)

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
37201

40

1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลําดับ

คณะ / สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า)

จังหวัดเลย
รหัสสาขาวิชา
จํานวน
311203

40

หมายเหตุ: กรณีสาขาวิชาใดที่ผู้สมัครมีจํานวนไม่ถึง 30 คน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้นและให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมีเหตุผลความจําเป็นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 กําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กําลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3 ต้องไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
2.4 ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
2.6 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
3. คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร
ที่
1
2
3

หลักสูตร
สาขาวิชา
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ.
การพัฒนาชุมชน
บธ.บ.
การบัญชี

4 บธ.บ.

การจัดการ

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ทางการบัญชี
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
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ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
5 บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 รป.บ.
7 น.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์

8 ทล.บ.

เทคโนโลยีโยธา

9 วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนทางด้านนิติศาสตร์ และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มีความประพฤติเรียบร้อย และยึดมั่นในศีลธรรมอันดี
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา หรือแขนงช่างก่อสร้าง
ช่างโยธา ช่างสํารวจ ช่างสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาไฟฟ้า
สาขาไฟฟ้ า กํ า ลั ง สาขาเครื่ อ งกลไฟฟ้ า สาขางานเครื่ อ งมื อ วั ด อุ ต สาหกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. กําหนดการและรายละเอียด
วันที่
รายละเอียด
27 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2562 สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
27 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2562 สมั ค รผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
(www.lru.ac.th)
25 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 สมัครด้วยตนเอง
สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ครได้ ที่ www.lru.ac.th หรื อติ ด ต่ อขอรั บ ใบสมั ค ร
ณ สถานที่ รั บ สมั ค ร และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ ง านทะเบี ย นและ
ประมวลผล สํ า นั กส่งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น ชั้ น 1 อาคารเรี ย นรวม
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น.
ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
12 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและดูประกาศได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง www.lru.ac.th
(กรณีที่สาขาวิชาใดมีผู้สมัครจํานวนไม่ถึง 30 คน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดให้
มีการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นและให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมี
เหตุผลความจําเป็นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย)
15 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2562 เลือกสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
กรณีสาขาที่เปิดไม่ได้ (รายละเอียดจะแจ้งในประกาศรายชื่อ)
18 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและ
ดูประกาศผลการคัดเลือกได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง www.lru.ac.th
22 มิถุนายน 2562
รายงานตัว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ณ งานทะเบียนและ
ประมวลผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เอกสารและค่าธรรมเนียมในการ
รายงานตัวจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือก
6 กรกฎาคม 2562
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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5. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานหรือเอกสารต่อไปนี้ ยื่นต่อกรรมการผู้รับสมัครในวันที่ยื่นสมัคร
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
5.2 ใบระเบี ยนแสดงวุ ฒิการศึกษาและผลการเรียน เช่น ใบ ปพ.1 หรื อใบ รบ. 1 จํานวน 1 ฉบับ และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5.3 เงินค่าสมัครคนละ 200 บาท (ชําระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
กรณีจะเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่จะต้องสมัครใหม่ ยกเว้นเปลี่ยนสาขาวิชาเนื่องจากสาขาวิชาเดิมที่สมัครเปิด
ไม่ได้และมหาวิทยาลัยกําหนดให้เลือกสาขาวิชาใหม่
6. การเปิดเรียน
กําหนดเปิดภาคเรียน 1/2562 และเริ่มการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โดยเปิด สอนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ รายละเอียดเกี่ยวกั บกําหนดการเรี ยนการสอน ระเบียบข้อบังคั บ
แนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียน จะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อม
รายละเอียดในคู่มือนักศึกษา
7. การลงทะเบียนวิชาเรียน
การศึ กษาใน 1 ภาคเรี ย นนั กศึ กษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ไม่ เ กิ น 15 หน่ ว ยกิ ต โดยนั ก ศึ กษาต้ อ ง
ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.lru.ac.th/registrar/home.asp
ตามช่ ว งเวลาที่ มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และชํ า ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นเหมาจ่ า ย ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ กําหนดการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง
8. ทุนการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มีสิทธิยื่นสมัครขอรับทุน
8.1 ทุนโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
8.2 ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
8.3 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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