
 1 

 
  

                                                               
      

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครนักศกึษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา  2566 

เพื่อเข้าศึกษาทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดเลย 
และศนูย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดขอนแกน่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

ประจำปีการศึกษา 2566 เพ่ือเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1.  หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่ศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่จะรับ แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32406 30 - - 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) 
32407 30 - - 

3 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - - 42410 40 
 
 1.2  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 สาธารณสุขศาสตร์ 42401 40 
 
 1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1 ภาษาอังกฤษ 33402 30 43402 30 
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 33403 30 43403 30 

 
 
 
 



 2 

 1.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะวิทยาการจัดการ   

1 การจัดการ(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า) 

34203 40 44203 40 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 34404 30 - - 
  
 1.5  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะวิทยาการจัดการ   

1 การบัญชี (รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า) 

34201 40 44201 40 

  
 1.6  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1 รัฐประศาสนศาสตร์ 35401 40 45401 40 
  
 1.7  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย ศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น 

รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1 นิติศาสตร์ 36401 40 46401 40 
  
 1.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

ลำดับ คณะ / สาขาวิชา 
จังหวัดเลย 

รหัส จำนวน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) 

311203 30 

 
หมายเหตุ: กรณีสาขาวิชาใดที่ผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง  20  คน  มหาวิทยาลัยฯ  อาจจะไม่เปิดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้นและให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมีเหตุผลความจำเป็นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย 
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2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 2.1 กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 (วันที่ 3 มิถุนายน 2566) 
 2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3  ต้องไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
2.4  ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
2.5  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.6  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 

 
3.  คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
1  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3  วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย 

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

4 ส ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
5  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
6  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
7  บธ.บ. การจัดการ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
8  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

ดิจิทัล 
กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  

9  บช.บ. การบัญชี  กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับอนุปรญิญา หรือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญช ี

10  รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
11  น.บ. นิติศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
12  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลงั สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า สาขาวิชางานเครื่องมือ
วัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม และ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 



 4 

4.  กำหนดการและรายละเอียด  
วันที่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  ถึง 
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังใบสมัคร 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  ถึง 
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลัง 
ใบสมัคร 

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ถึง 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 

สมัครด้วยตนเอง  
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th หรือติดต่อขอรับใบสมัคร             
ณ สถานที่รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น โดย
เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย  

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาและสาขาวิชาทีเ่ปิดไดแ้ละเปิดไม่ได้  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและดูประกาศได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง 
www.lru.ac.th (กรณีทีส่าขาวิชาใดมีผู้สมัครจำนวนไม่ถึง 20 คน 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
และให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ หรือหากมีเหตุผลความจำเป็นให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย) 

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 

เลือกสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
กรณีสาขาที่เปิดไม่ได้  (รายละเอียดจะแจ้งในประกาศรายชื่อ) 
 

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบและดูประกาศผลการคัดเลือกได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ตรวจสอบทาง 
www.lru.ac.th  

ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 
2566 

รายงานตัว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ณ งานทะเบียน
และประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เอกสารและค่าธรรมเนียม
ในการรายงานตัวจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 
5.  หลักฐานการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานหรือเอกสารต่อไปนี้ ยื่นต่อกรรมการผู้รับสมัครในวันที่ยื่นสมัคร 
 5.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 
 5.2  เงินค่าสมัครคนละ 200 บาท (ชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 กรณีจะเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่จะต้องสมัครใหม่ ยกเว้นเปลี่ยนสาขาวิชาเนื่องจากสาขาวิชาเดิมที่สมัครเปิด
ไม่ได้และมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกสาขาวิชาใหม่ 

http://www.lru.ac.th/
http://www.lru.ac.th/
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6.  การเปิดภาคเรียน 
  กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2566  และเริ่มการเรียนการสอน  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยจัดการเรียนการ
สอนในวันเสาร์  -  อาทิตย์ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติต่างๆ 
เช่น การลงทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียน จะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมรายละเอียดในคู่มือ
นักศึกษา  
 
7.  การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 การศึกษาใน 1 ภาคเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  15  หน่วยกิต  โดยนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp  ตาม
ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน  
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
 
8. ทุนการศึกษา 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มีสิทธิยื่นสมัครขอรับทุน 
 8.1 ทุนโครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
 8.2 ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 8.3 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
 
   ประกาศ    ณ    วันที่   9   มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

@lru_academic 
Line Official Account 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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