
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 

---------------------------------------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย             
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ ดังนี้  
  1.1 ระดับปริญญาโท 
   1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

จำนวน รหัส จำนวน รหัส 
พัฒนาสังคม 10 13801 15 23801 
ภาษาอังกฤษ 10 13802 10 23802 
ภาษาไทย 10 13803 10 23803 

 

   1.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

จำนวน รหัส จำนวน รหัส 
การจัดการ 10 13805 15 23805 

  
  1.2 ระดับปริญญาเอก  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จำนวน รหัส จำนวน รหัส 

พัฒนาสังคม 5 13901 5 23901 
 

 2.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
   2.1.1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนดไว้   
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
   2.2.1 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
    ผู้ เข้ าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่ าจา ก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  2.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   ผู้ เข้ าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบ เท่ าจา ก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
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  2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ 
   1) ผู้ เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่รับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ไมต่่ำกว่า 2.50  
   2) ผู้ เข้าศึกษาตามข้อ 1) ที่ มี เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีใบรับรอง
ประสบการณ์ ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  และต้องได้รับการพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   
   3) ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์หรือทดสอบศักยภาพตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการกำหนด  
  2.2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ กระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์                         
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะ            
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

 3. กำหนดการรับสมัคร 
วันที่ รายละเอียด 

สมัครทางไปรษณีย ์
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ถึง  
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

 
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังประกาศ 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ถึง  
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

สมัครด้วยตนเอง 
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ถึง  
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 

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

วันจันทร์ที ่13 มีนาคม 2566 ถึง 
วันศุกรท์ี่ 31 มีนาคม 2566 

สมัครและทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กรณีไม่มีผลสอบ
ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอก                
ในวันและเวลาราชการ 

วันพุธที ่3 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ที ่14 พฤษภาคม 2566 สอบคัดเลือก โดยใช้รูปแบบในการคัดเลือกนักศึกษาตามข้อกำหนดเฉพาะ

หลักสูตร/สาขาวิชา 
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ภายในวันอาทิตย์ที ่21 พฤษภาคม 2566 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
พฤษภาคม 2566/วันเปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศนักศึกษา 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ 1/2566 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 1/2566 
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 4. หลักฐานการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 1 ฉบับ   
 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนกรณีกำลัง

ศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือกรณีรออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
(ต้องจบก่อนวันที่เปิดภาคเรียน) อย่างละ 1 ฉบับ 

 4.3 ค่าสมัครระดับปริญญาเอก 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และระดับปริญญาโท                 
300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
 4.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญ ญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามรายละเอียดในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
  4.4.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   1) TOEFL (PBT)  ไม่ตำ่กว่า 500  หรอื 
   2) TOEFL (CBT) ไม่ตำ่กว่า 130  หรือ 
   3) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า  55   หรือ 
   4) IELTS ไม่ต่ำกว่า  4.5 หรือ 
   5) TOEIC ไม่ต่ำกว่า  550 หรือ 
  ในกรณีที่สอบผ่านเกณฑ์ก่อนเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีระยะเวลาที่สอบผ่านแล้วย้อนหลัง
ไม่เกิน 2 ปีนับถงึวันที่เข้าเป็นนักศึกษา 
  4.4.2 กรณีไม่มีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.4.1 อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีม่หาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    1) เข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผลการสอบในแต่ละด้าน
ต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ขึน้ไป 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) ค่าคูม่ือนักศึกษา     200  บาท 
   6) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิต        
ที่ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท และรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท                
ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,500 บาท รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 4,000 บาท กำหนด  
การชำระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ) 
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 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) ค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  14,000 บาท  
 7) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ คิดตามหน่วยกิต         
ที่ลงทะเบียน รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 500 บาท และรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 600 บาท              
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,000 บาท ภาคพิเศษ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท รายวิชาปฏิบัติ  
หน่วยกิตละ 1,500 บาท กำหนดการชำระเงินคา่ลงทะเบียนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)  
 
   ประกาศ ณ วันที่    9    มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ)์ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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