
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

---------------------------------------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ              

ปีการศึกษา 2563 เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ ดังนี้  
  1.1 ระดับปริญญาเอก  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

จำนวน รหัส จำนวน รหัส 
พัฒนาสังคม 5 13901 5 23901 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 5 13902 10 23902 
การบริหารการศึกษา - - 10 23903 

 

  1.2 ระดับปริญญาโท 
   1.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

จำนวน รหัส จำนวน รหัส 
พัฒนาสังคม 10 13801 5 23801 

 

   1.2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

จำนวน รหัส จำนวน รหัส 
วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 25 23802 
การบริหารการศึกษา - - 20 23803 

  
 2.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
   2.1.1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้   
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
  2.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   
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  2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ท่ีผ่านการทำวิทยานิพนธ์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
   กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไม่ได้ผ่านการทำวิทยานิพนธ์จะต้องมี
ประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีผลงานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ยอมรับ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุมศึกษากำหนด 
  2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  2.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
   ผู้ เข้ าศึ กษาต้ องสำเร็ จการศึ กษาระดับปริญญ าตรี  หรื อ เที ยบเท่ าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  2.2.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  2.2.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันท่ี            
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 3. กำหนดการรับสมัคร 
วันท่ี รายละเอียด 

สมัครทางไปรษณีย์ 
วันพุธ ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง  
วันศุกร์ ท่ี 17 เมษายน 2563 

 
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังประกาศ 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
วันพุธ ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 
วันศุกร์ ท่ี 17 เมษายน 2563 

ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

สมัครด้วยตนเอง 
วันเสาร์ ท่ี 18 เมษายน 2563 ถึง 
วันอาทิตย์ ท่ี 3 พฤษภาคม 2563 

สมัครด้วยตนเองท่ีงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด
ชดเชย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.lru.ac.th) 

วันศุกร์ ท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ ท่ี 17 พฤษภาคม 2563 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 
วันพุธ ท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
วันจันทร์ ท่ี 1 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 1/2563 
วันเสาร์ ท่ี 30 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ 1/2563 
 
 4. หลักฐานการสมัคร 

 4.1 ใบสมัคร ซ่ึงกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 1 ฉบับ   
 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนกรณีกำลัง

ศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือกรณีรออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
อย่างละ 1 ฉบับ 

 4.3 ค่าสมัครระดับปริญญาเอก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระดับปริญญาโท 300 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) 
 4.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้แนบหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำหนดตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
  4.4.1 TOEFL (PBT)  ไม่ต่ำกว่า 500  หรือ 
  4.4.2 TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 130  หรือ 
  4.4.3 TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า  55   หรือ 
  4.4.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า  4.5 หรือ 
  4.4.5 TOEIC ไม่ต่ำกว่า  550 หรือ 
  4.4.6 ผลการทดสอบเพ่ื อวั ดความรู้ ความสามารถทั กษะการใช้ ภาษาอั งกฤษ               
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผลการสอบในแต่ละ            
ด้านต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ข้ึนไป  
  ในกรณีท่ีสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ก่อนเข้าเป็น
นักศึกษาต้องมีระยะเวลาท่ีสอบผ่านแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันท่ีเข้าเป็นนักศึกษา 
  ท้ังนี้ หากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีการกำหนด
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครไปแล้ว ผู้สมัคร
ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดข้ึน 
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 5. เงินค่าธรรมเนียม ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและประสงค์ท่ีจะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต้อง 
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) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนท่ี 1/2563 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท และรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท ภาค
พิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,500 บาท รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 4,000 บาท กำหนดการชำระ
เงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 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 
 4) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา       100 บาท 
 5) ค่าคู่มือนักศึกษา   200 บาท 
 6) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนท่ี 1/2563 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 500 บาท และรายวิชาปฏิบั ติ หน่วยกิตละ 600 บาท              
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,000 บาท ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท รายวิชาปฏิบัติ  
หน่วยกิตละ 1,500 บาท กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย)  
  

  ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ข้ันตอนการสมัครทางไปรษณีย์ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                 
 

                                                                                 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน 

ส่งจดหมายถึง 
   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
  สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา) 

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

 

พร้อมแนบธนาณัติค่าสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 500 บาท ปริญญาโท 300 บาท   
สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ปณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

 
แนบหลักฐานการสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

 

 

สิ้นสุด 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 55121 และ 042 - 811663 


