
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

---------------------------------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยมาแล้วนั้น              
แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  ภาคปกติ เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 และภาคพิเศษ เป็นวันที่  26 มิถุนายน 2564 ประกอบกับยังมีผู้สนใจประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม)
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่อไปนี้ 
 
 1. หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ ดังนี้  
  1.1 ระดับปริญญาเอก  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จำนวน รหัส จำนวน รหัส 

พัฒนาสังคม 5 13901 10 23901 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 5 13902 10 23902 
การบริหารการศึกษา - - 4 23903 

 
  1.2 ระดับปริญญาโท 
   1.2.1 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จำนวน รหัส จำนวน รหัส 

พัฒนาสังคม 10 13801 8 23801 
 
   1.2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จำนวน รหัส จำนวน รหัส 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 23 23802 
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 2.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
   2.1.1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนดไว้   
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
  2.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
  2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
    ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ          
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
   2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  2.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
   ผู้ เข้ าศึ กษาต้ องสำเร็ จการศึ กษาระดั บปริญญ าตรี  หรื อเที ยบเท่ าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  2.2.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 3. กำหนดการรับสมัคร 
วันที่ รายละเอียด 

สมัครทางไปรษณีย ์
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 

 
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังประกาศ 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

สมัครด้วยตนเอง 
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด
ชดเชย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.lru.ac.th) 

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกาศสาขาวิชาที่ เปิดได้/เปิดไม่ได้  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ
คัดเลือกพร้อมเกณฑ์ในการคัดเลือก 

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) หรือคัดเลือกตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 รายงานตัว  
วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 1/2564 
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ 1/2564 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 
 
 4. หลักฐานการสมัคร 

 4.1 ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 1 ฉบับ   
 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนกรณีกำลัง

ศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือกรณีรออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
อย่างละ 1 ฉบับ 

 4.3 ค่าสมัครระดับปริญญาเอก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระดับปริญญาโท และ                 
ระดับประกาศนียบัณฑิต 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
 4.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้แนบหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
ตามรายละเอียดในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะ
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
  4.4.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
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   1) TOEFL (PBT)  ไม่ต่ำกว่า 500  หรือ 
   2) TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 130  หรือ 
   3) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า  55   หรือ 
   4) IELTS ไม่ต่ำกว่า  4.5 หรือ 
   5) TOEIC ไม่ต่ำกว่า  550 หรือ 
  ในกรณีที่สอบผ่านเกณฑ์ก่อนเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีระยะเวลาที่สอบผ่านแล้วย้อนหลัง
ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา 
  4.4.2 กรณีไม่มีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.4.1 อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    1) เข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ                
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผลการสอบในแต่ละด้าน
ต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ  
   2) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิตที่ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบผ่านการอบรมตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 5. เงินค่าธรรมเนียม ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและประสงค์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต้อง 
ชำระเงินในวันรายงานตัวดังรายการต่อไปนี้ 
  5.1 ระดับปริญญาเอก 
    1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  500 บาท 
   2) ค่าประกันของเสียหาย  1,000  บาท 
   3) ค่าบำรุงการศึกษา  
     3.1)  ภาคปกติ ภาคเรียนละ  3,000  บาท 
     3.2)  ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ  5,000  บาท 
   4) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา        100  บาท 
   5) ค่าคู่มือนักศึกษา     200  บาท 
   6) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท และรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท                
ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,500 บาท รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 4,000 บาท กำหนด  
การชำระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 5.2 ระดับปริญญาโท 
  1) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา  500 บาท 
  2) ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท 
  3) ค่าบำรุงการศึกษา  
   3.1) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
   3.2) ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ 2,500 บาท 
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 4) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา       100 บาท 
 5) ค่าคู่มือนักศึกษา   200 บาท 
 6) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 500 บาท และรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 600 บาท              
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,000 บาท ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท รายวิชาปฏิบัติ  
หน่วยกิตละ 1,500 บาท กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย)  
   
  

  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


