
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

ประจำปีการศึกษา 2566 
---------------------------------------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

หลักสูตร 
ภาคพิเศษ 

จำนวน (คน) รหัส 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 150 23701 

 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   2.1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับการอนุมัติ           
การสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนของหลักสูตรนี้ 
   2.1.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือมีภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
   2.1.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   2.2.1 ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนพิจารณาข้อกำหนดดังนี้ 
    1) ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการสอน 
จนถึงวันที่เริ่มเปิดรับสมัคร ได้แก่ ตารางสอนที่มีตราประทับโรงเรียนหรือหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจาก
โรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน 
    2) ผู้สมัครต้องมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนย้อนหลัง อย่างน้อย    
6 เดือน จนถึงวันที่เริ่มรับสมัคร  
    3) ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานยินยอมให้เข้าศึกษาต่อ และยินยอมให้
ใช้สถานที่ทำงาน (ที่เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา) เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนได ้
   2.2.2 ประเภทบุคคลทั่วไป พิจารณาข้อกำหนดดังนี้ 
    1) สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนตามเกณฑ์ที่คุรุสภาและ
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามคุรุสภากำหนด 
   2) กรณีเป็นบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานที่ไม่เป็นตามข้อ 2.2.1 ให้มีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานยินยอมให้ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันทำการ (จันทร์ -ศุกร์) ตลอดภาคเรียน             
ที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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 3. กำหนดการรับสมัคร 
วันที่ รายละเอียด 

สมัครทางไปรษณีย ์
วันพุธที ่8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง  
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

 
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและข้ันตอนด้านหลังประกาศ 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
วันพุธที ่8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง  
วันอังคารที ่18 เมษายน 2566 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

สมัครด้วยตนเอง 
วันพุธที ่19 เมษายน 2566 ถึง   
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 

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

วันพุธที ่3 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ที ่14 พฤษภาคม 2566 สอบคดัเลือก  
วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ภายในวันอาทิตย์ที ่21 พฤษภาคม 2566 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
พฤษภาคม 2566/วันเปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2566 
 
 4. หลกัฐานการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน                 
 4.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จำนวน 1  ฉบับ 
 4.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัครมีชื่อหรือนามสกุล             
ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.5 ค่าสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
 4.6 นอกจากนี้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละประเภทตามข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2          
ให้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้  
  1) ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ก) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการสอน จนถึงวันที่
เริ่มเปิดรับสมัคร ได้แก่ ตารางสอนที่มีตราประทับโรงเรียนหรือหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากโรงเรียนให้
ปฏิบัติหน้าที่การสอนย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 
    ข) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน จนถึง
วันที่เริ่มรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
   ค) หนังสือรับรองจากหน่วยงานยินยอมให้เข้าศึกษาต่อ และยินยอมให้ใช้สถานที่ทำงาน 
(ที่เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา) เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนได้ 
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  2) ประเภทบุคคลทั่วไป ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ก) เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียน
ตามเกณฑ์ที่คุรุสภาและมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามคุรุสภา
กำหนด 
 ข) กรณีเป็นบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานที่ไม่เป็นตามข้อ 2.2.1 ให้มีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานยินยอมให้สามารถไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตลอดภาคเรียน   
ที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะค่าลงทะเบียนเป็นลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
จำนวน 39,000 บาท หรือแบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 13,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13,000  บาท 
  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 13,000 บาท 
 
 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเม่ือแรกเข้า 
  6.1 ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา 800 บาท 
  6.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  1,000 บาท 
  6.3 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา   100 บาท 
  6.4 ค่าคู่มือนักศึกษา    200 บาท    
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 


