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                          ท่ี 0019/2563 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา  2563 

------------------------------------------------------ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ                   

ประจำปีการศึกษา 2563 ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                   
จังหวัดเลย มีกำหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1.  หลักสูตร สาขาวิชา สถานท่ีศึกษา และจำนวนนักศึกษาท่ีจะรับ แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32406 40 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 32407 40 

 
 1.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 การพัฒนาชุมชน 33401 40 
2 ภาษาอังกฤษ 33402 40 

 
 1.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะวิทยาการจัดการ 

1 การบัญชี  
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) 

34201 40 

2 การจัดการ 
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) 

34203 40 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34404 40 
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 1.4  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ 35401 40 
  
 1.5  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 นิติศาสตร์ 36401 40 
  
 1.6  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) 

311203 40 

 

หมายเหตุ: กรณีสาขาวิชาใดท่ีผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง  30  คน  มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่เปิดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้นและให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมีเหตุผลความจำเป็นให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 2.1 กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะ
สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ท้ังนี้ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิด
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3  ต้องไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
2.4  ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
2.5  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย 
2.6  เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรท่ีสมัครเข้าศึกษา 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
1 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
3 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
4 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
5 บธ.บ. การบัญชี  กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
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ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
ทางการบัญชี 

6 บธ.บ. การจัดการ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
7 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
8 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
9 น.บ. นิติศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

มีเจตคติท่ีดีต่อการเรยีนทางด้านนิติศาสตร์ และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มีความประพฤตเิรียบรอ้ย  และยึดมั่นในศีลธรรมอันด ี

10 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)สาขาไฟฟ้า 
สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
4.  กำหนดการและรายละเอียด  

วันท่ี รายละเอียด 
19 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2563 สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังใบสมัคร 

19 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2563 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(www.lru.ac.th) 

18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง  
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.lru.ac.th หรือติดต่อขอรับใบสมัคร             
ณ สถานท่ีรับสมัคร และ ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ท่ีงานทะเบียนและ
ประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม             
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่เวลา 09:00-16:00 น.   
ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย 

8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดได้และเปิดไม่ได้  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและดูประกาศได้ท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง www.lru.ac.th  
(กรณีท่ีสาขาวิชาใดมีผู้สมัครจำนวนไม่ถึง  30  คน  มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่เปิดให้
มีการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นและให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมี
เหตุผลความจำเป็นให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย) 

9 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2563 เลือกสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
กรณีสาขาท่ีเปิดไม่ได้  (รายละเอียดจะแจ้งในประกาศรายชื่อ) 

14 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาท่ีเปิดได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและ
ดูประกาศผลการคัดเลือกได้ท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง www.lru.ac.th  

17 พฤษภาคม 2563 รายงานตัว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ณ งานทะเบียนและ
ประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม  
8 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย เอกสารและค่าธรรมเนียมในการ
รายงานตัวจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือก 

30 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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5.  หลักฐานการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานหรือเอกสารต่อไปนี้ ยื่นต่อกรรมการผู้รับสมัครในวันท่ียื่นสมัคร 
 5.1  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 
 5.2  ใบระเบียนแสดงวุฒิการศึกษาและผลการเรียน เช่น ใบ ปพ.1 หรือใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ และ              
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 5.3  เงินค่าสมัครคนละ 200 บาท (ชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น) 
 กรณีจะเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่จะต้องสมัครใหม่ ยกเว้นเปลี่ยนสาขาวิชาเนื่องจากสาขาวิชาเดิมท่ีสมัครเปิด
ไม่ได้และมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกสาขาวิชาใหม่ 
 
6.  การเปิดเรียน 
  กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2563  และเริ่มการเรียนการสอน  ในวันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                 
โดยเปิดสอนทุกวันเสาร์  -  อาทิตย์  รายละเอียดเก่ียวกับกำหนดการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับ                  
แนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียน จะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อม
รายละเอียดในคู่มือนักศึกษา  
 
7.  การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 การศึกษาใน 1 ภาคเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  15  หน่วยกิต  โดยนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.lru.ac.th/registrar/home.asp  
ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเลย  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ กำหนดการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
 
8. ทุนการศึกษา 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มีสิทธิยื่นสมัครขอรับทุน 
 8.1 ทุนโครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
 8.2 ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 8.3 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี  22  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 


