
  
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี (เพ่ิมเติม) 

 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดรับนักศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ
ในระดับครุศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเข้าศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) นั้น เพ่ือให้การสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวสําเร็จ
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีคุณสมบัติ มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป็น

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

๓. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ๖ ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ (ไม่รวมคะแนน O-NET) 

๔. เป็นผู้ท่ีมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนตรงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีหรือจังหวัด      
ในกรณีเลือกบรรจุในสังกัดสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตรง
กับวิทยาลัยหรือสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
ตรงกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ    
ตรงกับพ้ืนท่ีกลุ่มเขตท่ีจะบรรจุในกรุงเทพมหานคร 

๕. สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางโครงการไม่สามารถรับสมัครได้  ท้ังนี้        
เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑    
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 
๒. สาขาวิชาที่เปิดรับ จํานวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

แผนรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการทุนตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี ๕ ปี เพ่ิมเติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง 

 



 ๒

สาขาวิชา จังหวัด สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่/วิทยาลัย/ศูนย์ กศน. จํานวนอัตรา 
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา กําแพงเพชร สพฐ. สพป.    กําแพงเพชร เขต 1 1 
การปรึกษาและการแนะแนว ขอนแก่น สพฐ. สพม.25  ขอนแก่น 1 
 พิจิตร สพฐ. สพป.    พิจิตร เขต 1 1 
 พิษณุโลก สพฐ. สพป.    พิษณุโลก เขต 2 1 
 เพชรบูรณ์ สพฐ. สพป.    เพชรบูรณ์ เขต 2 1 
              เพชรบูรณ์ เขต 3 1 

 หนองคาย สพฐ. สพม.21  หนองคาย 1 
 อุตรดิตถ์ สพฐ. สพม.39  อุตรดิตถ์ 1 
 อุทัยธานี สพฐ. สพม.42  อุทัยธานี 1 
 อุบลราชธานี สพฐ. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1 

ภาษาไทย มุกดาหาร สพฐ. สพป.    มุกดาหาร 3 
 สกลนคร สพฐ. สพป.    สกลนคร เขต 2 6 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) เชียงราย สพฐ. สพป. เชียงราย เขต 1 1 
    เชียงราย เขต 2 1 
    เชียงราย เขต 3 1 
    เชียงราย เขต 4 1 
 เชียงใหม่ สพฐ. สพป.    เชียงใหม่ เขต 1 1 
    เชียงใหม่ เขต 2 1 
    เชียงใหม่ เขต 5 1 
    เชียงใหม่ เขต 6 1 
 น่าน สพฐ. สพป.    น่าน เขต 1 1 
 พะเยา สพฐ. สพป.    พะเยา เขต 1 1 
 แพร่ สพฐ. สพป.    แพร่ เขต 2 1 
 ลําพูน สพฐ. สพป.    ลําพูน เขต 1 1 
   สพป.    ลําพูน เขต 2 1 

สังคมศึกษา แพร่ สพฐ. สพป.    แพร่ เขต 2 1 
 ลําปาง สพฐ. สพม.35 ลําปาง 1 
อุตสาหกรรมศิลป์ กําแพงเพชร สพฐ. สพม.41 กําแพงเพชร 1 
 ขอนแก่น สพฐ. สพม.25 ขอนแก่น 2 
 เชียงราย สพฐ. สพม.36 เชียงราย 1 
 เชียงใหม่ สพฐ. สพม.34 เชียงใหม่ 1 
 นครพนม สพฐ. สพป. นครพนม เขต 2 1 
 นครราชสีมา สพฐ. สพป.    นครราชสีมา เขต 4 1 
   สพม.31 นครราชสีมา 1 
 นครสวรรค์ สพฐ. สพม.42 นครสวรรค์ 1 
 น่าน สพฐ. สพม.37 น่าน 1 
 บุรีรัมย์ สพฐ. สพม.32 บุรีรัมย์ 1 



 ๓

สาขาวิชา จังหวัด สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่/วิทยาลัย/ศูนย์ กศน. จํานวนอัตรา 
 เพชรบูรณ์ สพฐ. สพป.    เพชรบูรณ์ เขต 3 1 
 แพร่ สพฐ. สพป.    แพร่ เขต 1 1 
 มุกดาหาร สพฐ. สพม.22 มุกดาหาร 1 
 ยโสธร สพฐ. สพม.28 ยโสธร 1 
 ลําปาง สพฐ. สพม.35 ลําปาง 1 
 ศรีสะเกษ สพฐ. สพป.  ศรีสะเกษ เขต 1 1 
 สกลนคร สพฐ. สพป. สกลนคร เขต 2 1 
 สุรินทร์ สพฐ. สพป.สุรินทร์ เขต 3 1 
   สพม.33 สุรินทร์ 1 
 หนองบัวลําภ ู สพฐ. สพม.19 หนองบัวลําภู 1 
 อํานาจเจริญ สพฐ. สพม.29 อํานาจเจริญ 1 
 อุดรธานี สพฐ. สพม.20 อุดรธานี 1 
 อุบลราชธานี สพฐ. สพป.   อุบลราชธานี เขต 1 1 
   สพม.29 อุบลราชธานี 1 
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๓. การรับสมัครเข้าศึกษา 
๓.๑  หลักฐานการประกอบการสมัคร 
� ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว     

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครท่ียังไม่หมดอายุ 
� สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
� สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ถ้าบิดาและ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบ

สําเนาใบมรณะบัตรด้วย) 
� สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมเม่ือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ไม่รวมคะแนน O-NET) 
� หลักฐานอ่ืน ๆ  หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ สกุล ฯลฯ เป็นต้น 

 
๓.๒  การรับสมัครและย่ืนใบสมัคร สามารถสมัครแบบ Online หรือ สมัครด้วยตนเอง 

 ๓.๒.๑ สมัครแบบ Online 
� ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
� ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์หลักฐานการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll  เพ่ือนําไปชําระ
เงินค่าสมัครคนละ ๓๐๐ บาท ได้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา   
ท่ัวประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



 ๔

� ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และสําเนาการชําระเงิน     
โดย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ท่ีอยู่ ๑๑๙  หมู่ ๙  ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ หรือทาง email : rubsamuklpru@gmail.com 
ภายในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

 ๓.๒.๒ สมัครด้วยตนเอง 
� ผู้สมัครขอรับใบสมัคร ได้ท่ี กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด    
นักขัตฤกษ์) 
� ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ กองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร     
โรจน์หิรัญ 
� ผู้สมัครต้องนําเอกสารการสําเร็จการศึกษาท่ีเป็นตัวจริงและสําเนาไปในวันสมัครหาก

ปรากฏภายหลังว่าเอกสารต่างๆ ท่ีนําไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่ามีเจตนาไม่
สุจริตตั้งแต่เร่ิมสมัครและจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ    
 

๔. วิธีการคัดเลือก 
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการประเมินวัดแววความเป็นครู โดยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ์วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

 
๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประกาศรายช่ือผู้สิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
และให้รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
  
 ลงช่ือ 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 


