
 
 
 
 

 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
__________________________ 

 

  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนิ นโครงการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  โดยให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการ
ที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน 2560 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในภาคปกติ
ระดับปริญญาตรีได้ตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต้การให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการ
สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) (15) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และ ข้อ 9(1) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และโดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จึงประกาศรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะ หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและวิธีการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา  
       1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 12407 1 สอบสัมภาษณ์ 
2. คณิตศาสตร์ 12402 2 สอบสัมภาษณ์ 
 

     1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

     

คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

1. ดุริยางคศิลป์ 110403 3 สอบสัมภาษณ์ 
2. ดิจิทัลอาร์ต 110402 1 สอบสัมภาษณ์ 



1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ    

1.  การจัดการ  14403 2 สอบสัมภาษณ์ 
2.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  14404 1 สอบสัมภาษณ์ 

3.  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  14405 1 สอบสัมภาษณ์ 
 

 1.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 1.5 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 เป็ นผู้ สำเร็จการศึกษาหรือกำลั งศึกษาระดับมั ธยมศึกษาปีที่  6  หรือระดับประกาศนี ยบั ตร  

วิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า  
2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา 
2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่าง

การถูกจับกุมดำเนินคดีของศาลในทุกกรณี 
2.4 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
2.5 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง และการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ 

3. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร และประเภทของความพิการ 

1 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังศกึษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
เป็นผู้มีความพิการขาหรือเป็นผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน 

2 วท.บ. คณิตศาสตร ์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
เป็นผู้มีความพิการขา แต่ไม่สูญเสียการได้ยินและการมองเห็น  

3 ศป.บ. ดุริยางคศลิป ์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา 

4 ศป.บ. ดิจิทัลอารต์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
เป็นผู้มีความพิการขา แต่ไม่สูญเสียการได้ยินและการมองเห็น  

คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 
คณะวิทยาการจัดการ    

1. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 18401 1 สอบสัมภาษณ์ 

คณะ/สาขาวิชา รหัส จำนวน การคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ    
1. การบัญชี 14401 1 สอบสัมภาษณ์ 



5 บช.บ. การบัญชี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นทางสายตา สามารถใช้มือได้ รับฟังได้ 

6 บธ.บ. การจัดการ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นทางสายตา สามารถใช้มือได้ รับฟังได้ 

7 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิดิจิทัล กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นทางสายตา สามารถใช้มือได้ รับฟังได้ 

8 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส ์
และซัพพลายเชน 

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นทางสายตา สามารถใช้มือได้ รับฟังได้ 

9 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทลั กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ไม่สูญเสียการได้ยินและการมองเห็น พิการแขน ขา ขาด แต่สามารถขีด
เขียนหนังสือได้ เคลื่อนไหวเดินทางด้วยตัวเอง หรือใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น 
wheelchair หรือรถเข็น ไม้ช่วยเดิน เป็นต้น 

 
4. กำหนดการรับสมัคร 

          วันที่ รายละเอียด 

สมัครทางไปรษณีย์ 
18 กุมภาพันธ์ 2565 – 22 มีนาคม 2565 

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนดา้นหลังใบสมัคร 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
18 กุมภาพันธ์ 2565 – 22 มีนาคม 2565 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

 

สมัครด้วยตนเอง 
23 มีนาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) 

1 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผูส้มัคร  
24 เมษายน 2565 สอบคัดเลือก (สอบสมัภาษณ์) 

27 เมษายน 2565 ประกาศผล 
ภายใน 3 พฤษภาคม 2565 รับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศ/เตรยีมความพร้อม 
6 มิถุนายน 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 5.1 เป็นผู้พิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 5.2 เป็นผู้พิการตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรและประเภทของความพิการ 
 5.3 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

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


 

6. เงื่อนไขการสมัคร 
6.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา 

 6.2 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต หากผู้สมัครส่งเอกสารการรับสมัครไม่ครบถ้วน 
คุณสมบัติไม่ผ่านตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  

6.3 หลักฐานของผู้สมัครใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใดๆ ให้แก่ผู้สมัคร  
 6.4 กรณีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ (ตามข้อ 5) ให้ถือว่าผู้สมัคร 
ขาดคุณสมบัต ิ 

7. หลักฐานการสมัคร 
7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอรับใบ

สมัครจากสถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th) 
7.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา 
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 7.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

8. วิธีการสมัคร 
8.1 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 7 และยื่นใบสมัคร 

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หรือศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ 
เว้นเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ  

8.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังใบสมัคร 
8.3 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและข้ันตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th 

9. ทุนการศึกษา 
 ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามีสิทธิรับการอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของทางมหาวิทยาลัย 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

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


 
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                     

                                                                  
 

                                                                                                                                                                               

 
 
 
 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที ่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132  และ 042 - 813060 

 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน 

ส่งจดหมายถึง 
   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
  สำนักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
เลขท่ี 234 ถ.เลย-เชียงคาน 
ต.เมือง อ.เมือง  จ.เลย 42000 

 

สำเนาบตัรประจำตัวผู้พิการและสำเนาใบ รบ. 1 อย่างละ 1 ฉบับ  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

     (ออกรหัสโดยกรรมการรับสมัคร) 

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

นักศึกษาคนพิการ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ช่ือ (นาย/นางสาว)……….……………....……………นามสกลุ .............................................เกดิวันท่ี……….เดือน...............…………….พ.ศ……...………. 
ความพิการ   พิการทางการมองเห็น   พิการทางการได้ยิน   พิการทางร่างกาย   พิการอื่นๆ.......................................................  

 กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ..............  สำเร็จการศึกษาระดับ.................จากสถานศึกษา ……..................……………………………… 
อำเภอ………...…………..…จังหวัด....…...........……………….. แผนการเรยีน............................................ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)............................. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี ………..หมู่ที…่…..ตรอก/ซอย…………….......……ถนน……..……….....…………...ตำบล………..………..………...........
อำเภอ………........…………จังหวัด……...............……..……… รหัสไปรษณีย์ ....................หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้สะดวก………........................  
ช่ือบิดา......…………………………..……...…..…..…......... ช่ือมารดา……..……….............………...…..……….…..หมายเลขโทรศัพท์..................................  

ขอสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้   
ช่ือสาขาวชิา รหัสสาขาวิชา 

  

หลักฐานการสมัคร  
      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ. 1 และได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว) 

           สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นำมาสมคัรถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจา้มีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามประกาศ 
รับสมคัรของทางมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย หากภายหลังพบว่าขาดคณุสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิเข้าศึกษา โดยไม่มี
ข้อแม้ใดๆ ทัง้สิ้น 

 

ลงช่ือ .......................................................................... 
    (....................................................................) 

 วันท่ี.................. เดือน ..............................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการรับสมัคร 

   หลักฐานครบ 
   หลักฐานไม่ครบขาด .............................  
   อื่น ๆ ................................................... 
ลงช่ือ ...............................................กรรมการรับสมคัร 
     (...................................................) 
     ............/............................./............ 

ค่าสมัคร..............................................................บาท 
เลขท่ีใบเสร็จ...................................................... 
 
ลงช่ือ .....................................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 
       (...................................................) 
     ............/............................./............ 

 
 
 

หมายเหต ุ  1.  กรณีที่สมัครแล้วหากตอ้งการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องสมัครใหม่เท่าน้ัน  
  2.  กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง  และประเภททั่วไปน้อยกว่า 20  คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดสาขาวิชานั้น   
                   และให้นกัศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้แทน ยกเว้นสาขาวชิาที่มีการสอบคัดเลือก 
 


