
   
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชา จำนวน
การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กำหนดการรับสมัคร เงื่อนไขการสมัคร ต่อไปนี ้
 

ภาคการศึกษา  
ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร-์อาทิตย ์

 

แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น 
 หลักสูตร แผน ก (ก1) สำหรับนักศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตร แผน ก (ก2) สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ 
 หลักสูตร แผน ข  สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอสิระ 
แผนการศึกษาปริญญาเอก แบ่งเป็น 

หลักสูตร แบบ 1 (1.1) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ 
ไม่ น้ อ ยก ว่ า  4 8  ห น่ วยกิ ต  และศึ กษ าราย วิ ช าอี ก  ไม่ น้ อ ยก ว่ า  
6 หน่วยกิต  

หลักสูตร แบบ 2 (2.1) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ 
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  36 ห น่ วย กิ ต  แ ล ะศึ ก ษ าราย วิ ช าอี ก  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  
12 หน่วยกิต  

หลักสูตร แบบ 2 (2.2)  สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ 
ไม่ น้ อ ยก ว่ า  4 8  ห น่ วยกิ ต  และศึ กษ าราย วิ ช าอี ก  ไม่ น้ อ ยก ว่ า  
24 หน่วยกิต 

 

1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี ้
 

 - หลักสูตรระดับปริญญาโท  เปิดรับจำนวน    6    สาขาวิชา 
 - หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  เปิดรบัจำนวน    4    สาขาวิชา 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลอืกเป็นนักศกึษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
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1. คณะครุศาสตร์  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ระดับปริญญาโท) 
ลำดบั สาขาวิชา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาการวิจยัและ 
ประเมินทางการศึกษา 

แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (7)      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ตามข้อบั งคับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) 
1 สาขาวิชาการวิจัยและ 

ประเมินทางการศึกษา 
  แบบ 2 (2.1) ภาคพิเศษ (7) 1. เป็นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ าโททุก

สาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่
สำนักงาน ก.พ. รับรอง 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ
มีผลงานในด้านการวิจัย 
3. มีแนวคิดเชิงหลักการด้านการวิจัยและประเมิน 
4. หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1,2,3 ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปรญิญาโท) 
ลำดบั สาขาวชิา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (5) 1.เป็ นผู้ สำเร็จการศึ กษาวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบู ลสงครามว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
ลำดับ สาขาวิชา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชานวัตกรรม 
การสื่อสาร 

แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (10) 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุก
สาขาวิชาเรียน  จากมหาวิทยาลั ยหรือสถาน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
2. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

แผน ข ภาคพิเศษ (10) 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุก
สาขาวิช าเรียน  จากมหาวิทยาลั ยหรือสถาน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
2. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ระดับปริญญาโท) 
ลำดบั สาขาวิชา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (5) 1. เป็นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าทางด้านการศึกษา วิศวกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์  ห รือสาขาวิชาอื่ นที่
ป ฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า รศึ ก ษ าห รื อ ง าน
อุตสาหกรรม 
2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
3. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็น
โรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. หากไม่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

แผน ข ภาคพิเศษ (5) 1. เป็นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ยบ เท่ าทุ กสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
2. ไม่เคยเป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหาย 
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
ลำดบั สาขาวชิา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีศึกษา 
 
 
 
 
 
 

แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (3) 1 . ส ำ เร็ จ ก า รศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี ท า ง
วิทยาศาสตร์ทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
หรือ เที ยบ เท่ าจากมหาวิทยาลั ยหรือ สถาบั น
สถาบันการศึกษาที่ สำนั กงานคณ ะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง หรือ 
2. หากไมม่ีคุณสมบัตินตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  แผน ข ภาคพิเศษ (10) 1 . ส ำ เร็ จ ก า รศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี ท า ง
วิทยาศาสตร์ทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ห รื อ เที ย บ เท่ า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
สถาบันการศึกษาที่ สำนั กงานคณ ะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง หรือ 
2. หากไม่มีคุณสมบัตินตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
ลำดบั สาขาวิชา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ (4) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือ  
2. หากไมมี่คุณสมบัตินตามที่ระบุไวข้้างต้น ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

แผน ข ภาคพิเศษ (10) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา      
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือ 
2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) 
ลำดบั สาขาวิชา แผน จำนวนรับ/คน คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีศึกษา 

แบบ 2 (2.1) ภาคพิเศษ (5) 1 . ส ำ เร็ จ ก า รศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า โท ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน 
ก.พ. รับรอง หรือ  
2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 แบบ 2 (2.2) ภาคพิเศษ (2) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้องจากมหาวิทยาลั ย  หรือ
สถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
3. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

2 สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 

 แบบ 2 (2.1) ภาคพิเศษ (5) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งจากมหาวิทยาลั ยห รือ
สถาบันการศกึษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรอื 
2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แบบ 2 (2.2) ภาคพิเศษ (2) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิ วเตอ ร์ สาขาวิชาเทคโน โลยี
สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ 
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2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
3. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ 1 (1.1) ภาคพิเศษ (2) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางคหกรรม
ศาสตร์  หรือการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง และ 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ใน
การทำวิจัยหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือ 
3. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แบบ 2 (2.1) ภาคพิเศษ (5) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางคหกรรม
ศาสตร์ หรือการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารับรอง และ 
2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แบบ 2 (2.2) ภาคพิเศษ (2) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคหกรรม
ศาสตร์หรือการศึ กษาจากมหาวิทยาลั ยหรือ
สถาบันการศึกษาที่ ส ำนั กงานคณ ะกรรมการ
อุดมศึกษารับรองและ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
3. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
3. กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจกิายน 2563 
  

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ในการยืน่ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น 
4.2 หากดำเนินการสมคัรเรยีบร้อยแล้วในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได ้
4.3 กรณีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ (ตามข้อ 2) ให้ถือว่าผู้สมัคร

ขาดคุณสมบติั และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.4 ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งเอกสารและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเองสามารถมอบหมาย

คนอื่นมายื่นชำระเงินแทนได้ โดยส่งเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 
อาคารพิบลูวิชญ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

4.5 หลักฐานของผู้สมัครใช้ฉบับสำเนาเท่านัน้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใดๆ 
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5. ขั้นตอนการสมัคร 
5.1 ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  

25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563 โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสั่งพิมพ์ (Print)      
ใบสมัครสอบคัดเลือก และใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ในใบสมัคร 
และลงลายมือชือ่ผู้สมัคร 
 5.2 ผู้สมัครต้องนำไปแจ้งชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่กองบริการการศึกษา   
ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบคัดเลือกระดับปริญญาโท คนละ 500 บาท และระดับปริญญาเอก คนละ 1,000 บาท 

5.3 แนบหลักฐานประกอบการสมัคร และรบัรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
5.4 ส่งเอกสารใบสมัครสอบคัดเลือกที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 

1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ลงในใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
 6.2 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับ
ปริญญาโท และนักศึกษาทีส่มคัรสอบระดับปริญญาเอก ทีเ่ลือกสมัครแบบ 2 (2.2)) 
 6.3 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับ  
ปริญญาเอก) 
 6.4 สำเนาใบรับรองคุณวุฒ ิ(กรณีผู้สมัครยงัไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ 
 6.5 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษา
ที่สมัครสอบระดับปริญญาโท และนักศึกษาที่สมัครสอบระดบัปริญญาเอก ที่เลือกสมัครแบบ 2 (2.2) 
 6.6 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่
สมัครสอบระดับปริญญาเอก)  
 6.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

 6.8 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 6.9 สำเนาหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 6.10 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เฉพาะปริญญาโทของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 6.11 สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ผู้เข้าสมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบถึงวันยื่นคำร้องขอสมัครเข้าศึกษา โดยต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทางภาษาที่ได้รับการรับรองดังนี ้
   1) TOEFL Paper Based 
   2) TOEFL Computer Based 
   3) TOEFL Internet Based 
   4) IELTS 
   5) CU – TEP 
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 โดยผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษพร้อมกับเอกสาร
ประกอบการสมัครในวนัที่สมัครสอบเข้าศึกษาควบคู่กันได้ ถ้าหากไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้าเรยีนต้อง
เรียนภาษาองักฤษโดยต้องสอบผ่าน 3 รายวิชาภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด 
  

หมายเหตุ  เอกสารการสมัคร หากหลักฐานไม่ตรงกับคุณสมบัตหิรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ กำกับไว้ทุกหน้าของ
สำเนาเอกสาร 

 

7. ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  
 ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลอืกที่ การเงิน กองบรกิารการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตั้งแตวั่นที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจกิายน 2563 
 

8. การจดัส่งเอกสาร 
 ส่งเอกสารใบสมัครสอบคัดเลือกที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลูสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ตั้งแตว่ันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563 
 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
สามารถตรวจสอบรายช่ือผูม้ีสิทธิ์สอบคัดเลอืก ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ลำดับ คณะ เว็บไซต ์
1 คณะครุศาสตร ์ http://edu.psru.ac.th 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://technology.psru.ac.th 
3 คณะวิทยาการจัดการ http://ms.psru.ac.th 
4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร http://kaset.psru.ac.th 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี http://science.psru.ac.th 

 
 

10.เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะ เกณฑ์การคัดเลือก 

1. คณะครุศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สอบข้อเขียน   วัน เวลา สถานที่สอบตามประกาศ 

- ความรูท้ั่วไป            50 คะแนน 
- ความรู้เฉพาะสาขาวิชาเอก 50 คะแนน  
           รวม           100 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานทีส่อบตามประกาศ 

- ความรู้ในสาขาวิชา  10 คะแนน 
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  10 คะแนน 
- ความสามารถในการตอบคำถาม 10 คะแนน 
- บุคลิกภาพ   10 คะแนน 
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คณะ เกณฑ์การคัดเลือก 
- ความพร้อมในการศึกษา           10       คะแนน 
/หัวข้อที่สนใจในการทำ 
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์    

  รวม   50 คะแนน 
1. คณะวิทยาการจัดการ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบตามประกาศ 

- ความรูใ้นสาขาวชิา  20 คะแนน 
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง  20 คะแนน 
- ความสามารถในการตอบคำถาม 20 คะแนน 
- บุคลิกภาพ   20 คะแนน 
- ความพรอ้มในการศึกษา           20       คะแนน 
/หัวข้อที่สนใจในการทำ 
วิทยานพินธห์รือดุษฎีนิพนธ์    

  รวม   100 คะแนน  
 
11. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา 
 ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์คณะที่สมัคร และ
ติดตามรายละเอียดกำหนดการรายงานตวัทางเว็บไซต ์https://reg.psru.ac.th 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่   21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

                                                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขนัธ)์ 
        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 


