
 
 

 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครในหลักสูตร และ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่  ๑ ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยจึง
ให้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน โดยจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการสอบให้ทราบอีกครั้ง
ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวของคนจำนวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุก
สาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๔ ปี) ทุกสาขาวิชา กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ดังนี้ 
 

สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
๑) การศึกษาปฐมวัย 
๒) ภาษาไทย 
๓) สังคมศึกษา 
๔) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๕) เคมี 
๖) ชีววิทยา 
๗) ฟิสิกส์ 
๘) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๙) คณิตศาสตร์ 
๑๐) อุตสาหกรรมศิลป์ 

หลักสูตร ค.บ.๔ ปี สาขาวิชาตามลำดับที่ ๑) - ๑๐)  
มหาวิทยาลัยให้ยกเลิกการจัดสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ หรือ
สอบสัมภาษณ์ และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยให้ใช้ผลการ
เรียนสะสม (GPA) และผลคะแนนจากการสอบระดับชาติ O-NET 
(หรือผลคะแนนสอบอ่ืนที่ เทียบได้กับคะแนน O-NET) ทั้ งนี้
รายละเอียดการนำส่งเอกสารให้ดูรายละเอียดในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ 
 



๒ 
 

สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
๑๑) ศิลปศึกษา 
๑๒) ดนตรีศึกษา 
๑๓) นาฏศิลป์ 
๑๔) พลศึกษา 

หลักสูตร ค.บ.๔ ปี สาขาวิชาตามลำดับที่ ๑๑) - ๑๔)  
มหาวิทยาลัยให้ยกเลิกการจัดสอบทุกรูปแบบ และกำหนดเกณฑ์
การคัดเลือก ดังนี้ 
๑. ใช้ผลการเรียนสะสม (GPA) และผลคะแนนจากการสอบ
ระดับชาติ O-NET (หรือผลคะแนนสอบอ่ืนที่เทียบได้กับคะแนน 
O-NET) ทั้งนี้รายละเอียดการนำส่งเอกสารให้ดูรายละเอียดในข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒ 
๒. ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ โดยให้จัดส่งคลิปวิดีโอ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนและรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
   ๑.๑ เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ิมเติม ให้ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่  ๑ ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา นำส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับล่าสุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๑.๑.๒ สำเนาหลักฐานผลคะแนนการสอบระดับชาติ O-NET (หรือผลคะแนนสอบอ่ืนที่
เทียบได้กับคะแนน O-NET) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๑.๒ การนำส่งเอกสาร ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการนำส่ง ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่ง ถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่   ๒๓๔  ถนน  
เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 
    ๑.๒.๒ ส่งช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพเอกสารจากนั้นให้แนบไฟล์ หรือส่งไฟล์มาตาม
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้  
     ๑) ทางอีเมล: lru.academic@gmail.com  
     ๒) ทางเฟสบุ๊ค: ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
      ๓) ทางไลน์กลุ่ม: กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้ 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
   ๒.๑ เกณฑ์การคัดเลือก 
    มหาวิทยาลัยให้ใช้การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบทางไกล
แบบจอภาพ (Video Conference) ทั้งนีก้รรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อและนัดหมายโดยตรงกับผู้สมัคร พร้อมทั้ง
เลือกวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ผู้สมัครสามารถจัดหาได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้สมัครให้มากท่ีสุด  
  ๒.๒ ระยะเวลาการนัดหมายเพ่ือรับการสอบสัมภาษณ์  
    คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้สมัครสามารถเลือกนัดหมายช่วงเวลาในการสอบ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบทางไกลแบบจอภาพ ได้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
 

https://line.me/ti/g2/M9GV7IWYUWDaMfdw41uYWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


๓ 
 

 อนึ่ง  หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศนี้  
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ผู้สมัครสามารถเลือกดำเนินการได้ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑. ผูส้มัครสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์
มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผา่นช่องทางตามรายละเอียดในข้อ ๑.๒ 
 ๒. ผู้สมัครทีไ่ม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ อีกท้ังไม่ประสงค์ทีจ่ะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรอ่ืนที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร 
และสามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได ้ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๓ โดยผ่านช่องทางตามรายละเอียดในข้อ ๑.๒ ผู้สมัครที่มิได้แจ้งความประสงคภ์ายในระยะเวลาที่กำหนด 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา กำหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 

 
 
กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อีเมล  : lru.academic@gmail.com 
โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๘๑๓๐๖๐ 

mailto:lru.academic@gmail.com


 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ประเภททั่วไป 
สาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ และพลศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563  ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 

 1.ส่งคลิปวิดีโอเพ่ือแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
  1.1 แนะนำตัวเอง (ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน แผนการเรียน ภูมิลำเนา ฯลฯ) 
  1.2 เหตุผลที่เลือกเรียนครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  1.3 เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชา (สาขาวิชาที่นักเรียนสมัคร) 
  1.4 ความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมที่โดดเด่น (นำเสนอ Portfolio ) 
  1.5 ข้อมูลพื้นฐานครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

 2. ส่งคลิปวิดโีอแสดงความสามารถเฉพาะวิชาเอก ความยาวไม่เกิน 10 นาท ี
 2.1 ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปศึกษา บันทึกคลิปวิดีโอปฏิบัติงานวาดเส้น (เลือกแบบตาม
อิสระ) บนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 เมื่อวาดเสร็จนำเสนอผลงานชิ้นที่วาด และนำเสนอผลงาน
ศิลปะชิ้นอื่น ๆ ที่เคยสร้างสรรค์ 
 2.2 ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา บันทึกคลิปวิดีโอปฏิบัติเคร่ืองดนตรีที่ตนเองถนัด 
1 ชิ้น จำนวน 1 เพลง   
 2.3 ผู้สมัครสาขาวิชานาฏศิลป์ บันทึกคลิปวิดีโอปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ระบำมาตรฐาน 
จำนวน 1 เพลง  
 2.4 ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา บันทึกคลิปวิดีโอปฏิบัติทักษะกีฬาที่ตนเองถนัด 
อย่างน้อย 1 ชนิด   

 

 

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ประเภททั่วไป 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563 

 

ข้อแนะนำการส่งคลิปวิดีโอสอบสัมภาษณ์ 
1. ผู้สมัครสร้าง Folder บน Google Drive ตั้งชื่อ Folder ด้วยรหัสประจำตัวสอบ 
2. Upload คลิปวิดีโอในข้อ 1 และข้อ 2 ใน Folder ที่สร้างไว้  
2. ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์และแนบ Link  Folder คลิปวิดีโอ ทาง www.edu.lru.ac.th 
3. ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที ่26 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.  
4. สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 042-835-229 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  


