ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
---------------------------------------------------------------ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จะด าเนิ น การรับ สมั ค รบุ ค คลเข้าศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา
ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร สาขาวิชา และจานวนนักศึกษาที่เปิดรับ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคปกติ
สาขาวิชา
จานวน
รหัส
พัฒนาสังคม
5
13901
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
5
13902
การบริหารการศึกษา
-

ภาคพิเศษ
จานวน รหัส
5
23901
10
23902
10
23903

1.2 ระดับปริญญาโท
1.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ
สาขาวิชา
จานวน
รหัส
พัฒนาสังคม
10
13801

ภาคพิเศษ
จานวน รหัส
15
23801

1.2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคปกติ
สาขาวิชา
จานวน
รหัส
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การบริหารการศึกษา
-

ภาคพิเศษ
จานวน รหัส
25
23802
20
23803

1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิชาชีพครู

การศึกษา

ภาคปกติ
จานวน
รหัส
-

-

ภาคพิเศษ
จานวน รหัส
150 23701

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.1.3 มีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้ เข้ า ศึ กษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี หรื อ เที ยบเท่ าจาก
สถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ สภามหาวิ ทยาลั ยรั บรอง และคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษาประจ าสาขาพิ จารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.2.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.2.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ เข้ าศึ กษาต้ องส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า จากสถาบั นที่
สภามหาวิทยาลั ยรั บรอง และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2.2.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1. ประเภทกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
1.1 ส าเนาเอกสารหลั กฐานที่ แสดงการได้รับแต่งตั้ งให้ เป็ นผู้ ปฏิ บั ติ การสอน
จนถึงวันที่เริ่มเปิดรับสมัคร
1.2 สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่เริ่มเปิดรับสมัคร
1.3 หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่ออกให้โดยคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
2. ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป
2.1 สามารถไปปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษาในโรงเรี ยนตามเกณฑ์ ที่ คุ รุสภา
และมหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามคุรุสภากาหนด
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2.2 กรณี เป็ น บุ คคลที่ ท างานในหน่ วยงานที่ ไม่ เป็ นตามเกณฑ์ ข้ อ 1. ให้ มี
หนั งสือรับรองจากหน่ วยงานยิ นยอมให้ สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันทาการ (จันทร์ -ศุกร์)
ตลอดภาคเรียนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. กาหนดการรับสมัคร
วันที่
สมัครทางไปรษณีย์
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครด้วยตนเอง
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

รายละเอียด
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังประกาศ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)
สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด
ชดเชย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://ww w.lru.ac.th)

วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564
วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564
วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว
เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 1/2564
เปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ 1/2564 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
เปิ ดภาคเรี ยน ภาคพิ เศษ 1/2564 ระดั บประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีพครู

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบปริญ ญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนกรณี กาลัง
ศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือกรณีรออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 ค่ า สมั ค รระดั บ ปริ ญ ญาเอก 500 บาท (ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ระดั บ ปริ ญ ญาโท และ
ระดับประกาศนียบัณฑิต 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
4.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้แนบหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
ตามรายละเอียดในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะ
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
4.4.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) TOEFL (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 หรือ
2) TOEFL (CBT) ไม่ต่ากว่า 130 หรือ
3) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 55 หรือ
4) IELTS
ไม่ต่ากว่า 4.5 หรือ
5) TOEIC
ไม่ต่ากว่า 550 หรือ
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ในกรณีที่สอบผ่านเกณฑ์ก่อนเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีระยะเวลาที่สอบผ่านแล้วย้อนหลัง
ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา
4.4.2 กรณีไม่มีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.4.1 อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
1) เข้ ารั บ การทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผลการสอบในแต่ละด้าน
ต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) เข้ารั บ การฝึ กอบรมหลั ก สู ตรภาษาอังกฤษส าหรับ ดุษ ฎีบั ณ ฑิ ตที่ ศูน ย์ภ าษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบผ่านการอบรมตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป
5. เงินค่าธรรมเนียม ผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกและประสงค์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต้อง
ชาระเงินในวันรายงานตัวดังรายการต่อไปนี้
5.1 ระดับปริญญาเอก
1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
500 บาท
2) ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
3) ค่าบารุงการศึกษา
3.1) ภาคปกติ ภาคเรียนละ
3,000 บาท
3.2) ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ
5,000 บาท
4) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
100 บาท
5) ค่าคู่มือนักศึกษา
200 บาท
6) ค่าลงทะเบี ย นเรียนรายวิช าภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคปกติ คิดตามหน่ วยกิต ที่
ลงทะเบี ย น รายวิช าบรรยาย หน่ ว ยกิ ตละ 2,000 บาท และรายวิช าปฏิ บั ติ หน่ ว ยกิ ตละ 2,500 บาท
ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,500 บาท รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 4,000 บาท กาหนด
การชาระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
5.2 ระดับปริญญาโท
1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
500 บาท
2) ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
3) ค่าบารุงการศึกษา
3.1) ภาคปกติ ภาคเรียนละ
1,500 บาท
3.2) ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ
2,500 บาท
4) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
100 บาท
5) ค่าคู่มือนักศึกษา
200 บาท
6) ค่าลงทะเบี ย นเรียนรายวิช าภาคเรีย นที่ 1/2564 (ภาคปกติ คิดตามหน่ว ยกิต ที่
ลงทะเบี ย น รายวิ ช าบรรยาย หน่ ว ยกิ ต ละ 500 บาท และรายวิ ช าปฏิ บั ติ หน่ ว ยกิ ต ละ 600 บาท
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,000 บาท ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท รายวิชาปฏิบัติ
หน่วยกิตละ 1,500 บาท กาหนดการชาระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย)
5.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะค่าลงทะเบียนเป็นลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
39,000 บาท หรือแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
จานวน
13,000 บาท
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ภาคเรียนที่ 2
จานวน
ภาคเรียนที่ 3
จานวน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
1. ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา
2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
3. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
4. ค่าคู่มือนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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