ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กาหนดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้า
ศึ ก ษาต่ อ รอบที่ ๑ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ๔ ปี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๖ นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารรั บ นั ก เรี ย นดั ง กล่ า วส าเร็ จ
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกาหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๓ ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๔ มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

๒. คณะ หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และการสอบคัดเลือก
๒.๑ คณะครุศาสตร์
๒.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
101 ภาษาไทย

จานวน
90

102

ภาษาอังกฤษ

90

110

สังคมศึกษา

๕๕

123

จิตวิทยาและการแนะแนว

60

135

การสอนภาษาจีน

30

155

คอมพิวเตอร์

30

186

การศึกษาปฐมวัย

60

๑๘๘

การประถมศึกษา

60

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.75
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.75
- มีคะแนนเฉ ลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ ขึ้นไป
- นักศึกษำปี ๑ อยู่หอพัก ๑ ปี

สอบ
คัดเลือก
๑. สอบวิชาวัดแววความ
เป็นครู
๒. สอบสัมภาษณ์

๒
๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์
๒.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๑๐๔ ดนตรีศึกษา

จานวน
๓๐

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ ขึ้นไป

สอบ
คัดเลือก
๑. สอบวิชาวัดแววความ
เป็นครู
๒. สอบทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล การ
ทดสอบโสตประสาททาง
ดนตรี

๒.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๐๒ ภาษาอังกฤษ
๓๐๗ การพัฒนาชุมชน

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

40
20

-

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร์

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

28

-

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๒.๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๓๔ การเมืองและการปกครอง

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

40

-

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๒.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๓๘ นิติศาสตรบัณฑิต

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

20

-

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๒.๖ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ

จานวน
20

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
- ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด ๑ ปีการศึกษา
แรก

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๓
๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์
๒.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๑๔๐ คณิตศาสตร์

จานวน
40

๑๕๖

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

30

๑๕๗

ชีววิทยา

10

๑๕๘

เคมี

30

๑๕๙

ฟิสิกส์

30

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

สอบ
คัดเลือก
- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
๑. สอบวิชาวัดแวว
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ความเป็นครู
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕) ๒. สอบสัมภาษณ์
อย่างน้อย ๒.๕๐
- มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕)
อย่างน้อย ๒.๐๐
- มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕)
อย่างน้อย ๒.๐๐
- มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕)
อย่างน้อย ๒.๐๐
- มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕)
อย่างน้อย ๒.๐๐
- มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต

*สามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได้ในหลักสูตร ค.บ. ของคณะวิทยาศาสตร์
๒.๓.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

20

- GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕)
อย่างน้อย ๒.๐๐
- เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต

สอบ
คัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

๔
๒.๔ คณะวิทยาการจัดการ
๒.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๔๒๗ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

จานวน
40

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ไม่จากัดแผนการเรียน

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
จานวน
สาขาวิชา
๔๑๑ การจัดการ
18
๔๒๓ การจัดการธุรกิจดิจิทัล
10
๔๙๐ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจ
20
ระหว่างประเทศ
๔๔๐ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
80
๔๔๑ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
พัฒนาธุรกิจและการลงทุน)
๔๔๒ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจเอเซีย)
๔๔๓ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ)
๔๓๐ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
10

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ไม่จากัดแผนการเรียน
ไม่จากัดแผนการเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
อย่างน้อย ๒.๐๐
ไม่จากัดแผนการเรียน
ไม่จากัดแผนการเรียน

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

ไม่จากัดแผนการเรียน
ไม่จากัดแผนการเรียน
ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ สอบสัมภาษณ์
หรือโรคที่จะส่งผลต่อการปฏิบัตงิ าน โดย
การสอบสัมภาษณ์ จะต้องใช้ ใบตรวจ
สุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ
หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท
ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฏีใน
มหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง

๒.๔.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๓๕๔ นิเทศศาสตร์

จานวน
10

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ไม่จากัดแผนการเรียน

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๔.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๕๐๒ บัญชีบัณฑิต

จานวน
40

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
อย่างน้อย ๒.๐๐

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๕
๒.๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๕.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๑๗๐ อุตสาหกรรมศิลป์

จานวน
10

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

สอบ
คัดเลือก
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับ ๑. สอบวิชาวัดแวว
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ความเป็นครู
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
๒. สอบสัมภาษณ์
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

๒.๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

30

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๒.๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๒๑๔ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

๒๑๖

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

20

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาไม่ตา่
กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า

20

สอบ
คัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

๒.๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒.๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
รหัส
สาขาวิชา
สาขาวิชา
๒๓๙ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
๒๕๐

เกษตรศาสตร์

จานวน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

30

กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

10

สอบ
คัดเลือก
ไม่มีการสอบ

๖
๓. การสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๑ สาขาวิชา
๓.๑.๑ สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง www.lpru.ac.th หรือ
http://lprumis.lpru.ac.th/enroll และ กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
๓.๑.๒ พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งชาระเงินค่าสมัคร และนาใบแจ้งชาระเงิน ไปชาระเงินค่าสมัคร
คนละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ปีการศึกษา
๒๕๖๖
๓.๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน
๓.๒.๓ สาเนาหลักฐานการชาระเงิน
๔. การส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้ทาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll
๔.๑ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ให้อัปโหลดในขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านระบบ
๔.๒ ใบสมัคร และ สาเนาหลักฐานการชาระเงิน ส่งโดยอัปโหลดผ่านเมนู “ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล”
บนระบบรับสมัคร
๔.๓ หลักฐานอื่น ตามที่สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก และการคัดเลือก
๕.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll
๕.๒ หลักสูตรที่มีการสอบคัดเลือก ตามข้อ ๒. ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll
๗. การบันทึกข้อมูล
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลเพื่อจั ดทาใบรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ทางเว็บไซต์
www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๗
๘. การรายงานตัว
นักศึกษาที่เข้าไปบันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว นาเอกสารใบแจ้งชาระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ
รายงานตัวไปชาระเงิน ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา และ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

