
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

ประจำปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. จำนวนนักศึกษาท่ีเปิดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

หลักสูตร 
ภาคพิเศษ 

จำนวน (คน) รหัส 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 150 23701 

 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและ
ต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับการอนุมัติ
การสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
   2.1.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือมีภาวะท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
   2.1.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคุรุสภากำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   2.2.1 ประเภทกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา 
    ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานต่อไปนี้ 
     1) สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ปฏิบัติการสอน 
จนถึงวันท่ีเริ่มเปิดรับสมัคร 
     2) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการสอนหรือเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาจนถึงวันท่ีเริ่มเปิดรับสมัคร 
     3) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ท่ีออกให้โดยคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผัน 
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    ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 
     1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการสอนหรือบุคลากรทาง
การศึกษาจนถึงวันท่ีเริ่มเปิดรับสมัคร 
     2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   2.2.2 ประเภทกลุ่มบุคคลท่ัวไป 
    1) สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภาและ
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร 2 ภาคเรียน                 
(ภาคเรียนท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 3) 
   2) กรณีเป็นบุคคลท่ีทำงานในหน่วยงานท่ีไม่เป็นตามเกณฑ์ ข้อ 2.2.1 ให้มีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานยินยอมให้สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตลอด
ภาคเรียนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 3. กำหนดการรับสมัคร 

วันท่ี รายละเอียด 
สมัครทางไปรษณีย์ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 9 เมษายน 2563 ถึง  
วันอาทิตย์ ท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังประกาศ 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
วันพฤหัสบดี ท่ี 9 เมษายน 2563 ถึง  
วันอาทิตย์ ท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(www.lru.ac.th) 

วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ ท่ี 14 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือก  
วันพุธ ท่ี 17 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ ท่ี 21 มิถุนายน 2563 รายงานตัว 

วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 27-28 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
วันเสาร์ ท่ี 4 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 4. หลักฐานการสมัคร 
 1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน                

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  

 2) บัตรประจำตัวผู้สมัครติดรูปภาพ 1 นิ้ว  จำนวน 1  ฉบับ   

 3) สำเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ  จำนวน  1  ฉบับ 

 4) สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายหน้าเจ้าบ้านและหน้าท่ีมีชื่อผู้สมัคร  จำนวน 1  ฉบับ 
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 5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน 1 ฉบับ 

 6) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จำนวน 1  ฉบับ 

 7) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีท่ีเอกสารท่ีใช้ประกอบการรับสมัครมีชื่อหรือนามสกุล             

ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ 

 8) ค่าสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

 นอกจากนี้สำหรับผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละกรณีให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้  

 ก. กรณีเป็นบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ให้แนบหลักฐานเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 

  (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการสอนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษา 

จนถึงวันท่ีเริ่มเปิดรับสมัคร 

  (2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีออกให้โดย            

คุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผัน 

 ข. กรณีเป็นบุคลากรทางการศึกษา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ให้แนบหลักฐาน
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึง

วันท่ีเริ่มเปิดรับสมัคร 

  (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ค. กรณีเป็นบุคคลท่ัวไปท่ีมีงานประจำให้แนบหลักฐานเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือรับรองจาก

หน่วยงานยินยอมให้สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตลอดภาคเรียน              

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 3  

หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 5. ระยะเวลาเรียน วัน เวลาเรียน 

  5.1 ระยะเวลาเรียน : จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา 
  5.2 วัน เวลา เรียน : เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 
  
 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะค่าลงทะเบียนเป็นลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
39,000 บาท หรือแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
  ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 13,000 บาท 
  ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 13,000  บาท 
  ภาคเรียนท่ี 3 จำนวน 13,000 บาท 
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 7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเข้า 
  7.1 ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา 800 บาท 
  7.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  1,000 บาท 
  7.3 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา   100 บาท 
  7.4 ค่าคู่มือนักศึกษา    200 บาท    
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

   ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ร่าง) 
 

                                                                                                                                                     
                                                                  
 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132  และ 042 - 813060 

เริ่มต้น 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 

2. กรอกขอ้มูลในใบสมัครให้ครบถ้วน 

นำส่งเอกสารตามข้อ 2 – 4 โดยจ่าหน้าซองนำส่ง 
ถึง 
   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน 
ต.เมือง อ.เมือง  จ.เลย 42000 

 

หรือส่งช่องทางด่วนพิเศษ ในการแนบไฟล์ หรือถ่ายรูปเอกสาร 
ทางอีเมลล์ : lru.academic@gmail.com  
ทางไลน์ : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
ทางเฟสบุ๊ค : สง่เสรมิวิชาการ และงานทะเบียน 

 

4. แนบซองจดหมาย ติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง (ผู้สมัคร)  พร้อมหลักฐานการ
ชำระเงินค่าสมัคร (ป.ตรี 200 บาท / ป.โท หรือ ป.บัณฑิต 300 บาท / ป.เอก 500 บาท)  
โดยเลือกวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ 

1.) ธนาณัติ สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ปณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

2.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981-2-72489-3 
ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน-รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3. แนบสำเนาหลักฐานตามรายละเอียดที่แจ้งในประกาศการรับสมัครพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

 
 

พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/ti/g2/M9GV7IWYUWDaMfdw41uYWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


   ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเตอรเ์น็ต 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132  และ 042 - 813060 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ 

บันทึกประวัติเพ่ิมเติม และตรวจสอบข้อมูล 

เลือก เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ   

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (กรณีใช้ระบบครั้งแรก) 
 

 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

สิ้นสุด 

 

 

 

 

เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร 

ยืนยันการสมัคร (กดปุ่ม ยืนยัน) 

ยืนยันการสมัครอีกครั้ง (กดปุ่ม OK) 

ดูผลการสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของสาขาท่ีเลือกสมัคร 

แนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบ 

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-11) หรือบิ๊กซี 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ภายหลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วัน 

เลือกระดับการศึกษา และประเภทที่ต้องการสมัคร 

คลิกเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร กดลิงค์นี ้หรือที่ www.lru.ac.th 

 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

https://reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp

