
 
 

 
            

         
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามเพื่อรับทุนการศึกษา 
โครงการทนุเรยีนดีสาขาขาดแคลน  ประจําปีงบประมาณ  2554  

................................................. 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีผลการเรียนดีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และมีความประพฤติดี  ให้ได้รับการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ  ประจําปีงบประมาณ 2554  จํานวน 10 ทุน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. สาขาที่ให้ทุน  ระดับปริญญาโท  จํานวน 10 ทุน  
1.1  รายละเอียดของสาขาที่ให้ทุนและรายชื่อสถาบันอุดมศึกษามีปรากฏในเอกสารแนบท้าย

ประกาศ  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนตามลําดับความสําคัญของความขาดแคลนของมหาวิทยาลัย  และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไปศึกษา 

1.2  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก  ภาคปกติ  ที่เปิดสอนในเวลาราชการเท่านั้น   
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551   
  2.2  เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร  หรือนักศึกษาภาคปกติที่
จบการศึกษาไปแล้วจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไม่เกิน  2  ปีการศึกษา 
  2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกสาขา (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า  3.50 
  2.4  มีความประพฤติดี  และได้รับการรับรองจากคณะหรือสาขาวิชา 
  2.5  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีสัญญา
ผูกพันทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  19   ปการศึกษา  2553   วันอังคารที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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3. การรับสมัครสอบคัดเลือก 

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน  2  อาคารทีปวิชญ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว  โทร. 055-267093  และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามที่  http://www.psru.ac.th 

3.2  กําหนดวันรับสมัครสอบ  และวิธีการสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ให้สมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  2554 – 30  เมษายน  

2554  ในวันและเวลาราชการ (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) 
3.3  เอกสาร หลักฐานในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.psru.ac.th ) พร้อมติด
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน 

(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี  
จํานวน  1  ฉบับ 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับ 
(4) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  

อนึ่ง  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง”  
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วันเวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก  ภายใน
วันที่  15  พฤษภาคม  2554  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน  2  อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ส่วนทะเลแก้ว  และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่  http://www.psru.ac.th 

5. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
5.1  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ภาย ในวันที่  27  

พฤษภาคม  2554   
5.2  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการประเมินเพื่อรับทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
5.3  ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน 
6. ข้อผูกพนัในการรบัทุน 

6.1  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  2  เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 

6.2  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม  หรือไม่สําเร็จการศึกษา  นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว  
ยังจะต้องชดใช้เบี้ยปรับอีก  2  เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

7.  การรับเงินทุน 
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน  เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษา

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ  ดังต่อไปนี้ 
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    (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษา  ตามที่จ่ายจริงแต่            
ไม่เกิน 100,000  บาทต่อปี  ระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี 

(2) ค่าทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  เหมาจ่ายไม่เกิน  18,000  บาทต่อหลักสูตร  
(3) ค่าหนังสือ  ตําราเรียน  เหมาจ่ายไม่เกิน  5,000  บาทต่อหลักสูตร 

   (4) ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  เดือนละไม่เกิน  6,000  บาท   
8. การรายงานตัวและการทําสัญญา 
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องดําเนินการหาสถาบันอุดมศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทให้แล้วเสร็จ  เพื่อ

เข้าศึกษาในภาคเรียนที่  1/2554  จึงสามารถมารายงานตัวและทําสัญญาตามแบบสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้  
ทั้งนี้  ให้นําหลักฐานการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทมาแสดงด้วย 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554    
 
     (ลงชื่อ)       สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
                  (นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

รายละเอียดของสาขาที่ให้ทนุ 
 

1. วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน    2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
 3. วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา   4. บัญช ี    

5. คณิตศาสตร์     6. การศึกษา 
7. ภาษา      8. สาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

รายชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
 

 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
 3. มหาวิทยาลยัมหิดล    4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 5. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   6. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   8. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
9. มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร    12. มหาวิทยาลัยบูรพา 
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์   19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ด้วยกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนขึ้นในระหว่างวันที่  7 – 9  มีนาคม  2554  ณ ห้องประชุม  209  อาคารทีปวิชญ์  เพื่อให้บุคลากร
สายวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การสอนเพิ่มขึ้นและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น  จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ฯ  ในวันที่  
7  มีนาคม  2554  เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม  209  อาคารทีปวิชญ์  มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว) 

 

 

สปส. เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ในส่วนกรณีทันตกรรม เดิมผู้ประกันตนมีสิทธิกรณี 

ถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน โดยนําใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนไม่เกินคร้ังละ 250 บาท ปีละไม่
เกิน 500 บาท จะได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นคร้ังละไม่เกิน 300 บาท ปีละไม่เกิน 600 บาท และ
ได้เพิ่มสิทธิในการใส่รากฟันเทียม ให้กับผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุ และสูญเสียฟันทั้งปาก หรือ
ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีข้ึนไป และสูญเสียฟันทั้งปาก ซึ่งผู้ประกันตนต้องย่ืนความจํานงขอรับสิทธิ
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ พร้อมรับแบบคําขอและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประกันตนได้ที่ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั้งประเทศ โดยสํานักงานประกันสังคม 
จะส่งผู้ประกันตนพบแพทย์ในโรงพยาบาลโครงการรากฟันเทียมให้ความเห็นตามใบรับรองแพทย์ที่กําหนด 
และส่งเร่ืองหารือคณะกรรมการการแพทย์ พร้อมแจ้งมติให้ผู้ประกันตนทราบ เพื่อเข้ารับการรักษา    
โดยสถานพยาบาลในโครงการรากฟันเทียมจะเป็นผู้ขอรับค่าบริการทางการแพทย์ หลังจากสิ้นสุดการรักษา
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 16,000 บาทต่อราก และไม่เกินรายละ 2 ราก 

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิกรณีผู้ป่วยโรคจิตของกองทุนประกันสังคม จากเดิมที่ผู้ป่วยโรคจิต
ไม่สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ ยกเว้นการป่วยในกรณีเฉียบพลัน     
ซึ่งจะต้องเข้ารับการรักษาทันทีภายใน 15 วัน ได้มีการขยายสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่ป่วยเป็น
โรคจิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการคุ้มครองและรักษาผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสม 

กรณีทุพพลภาพ จากเดิมผู้ประกันตนเคยได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือน
ละ 2,000 บาท ในปีนี้ได้เพิ่มเป็นไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
เอกชน ประเภทผู้ป่วนใน แต่หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง รวมทั้งเหมา
จ่ายค่าพาหนะเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ไม่เกินเดือนละ 500 บาท 

โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
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กรณีคลอดบุตร จากเดิมผู้ประกันตน ได้รับค่าคลอดบุตร 12,000 บาท ในปีนี้ได้เพิ่มค่า

คลอดบุตรเป็นคร้ังละ 13,000 บาท นอกจากนี้ผู้ประกันตนหญิงยังคงได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นําส่งเงินสมทบเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ส่วนผู้ประกันตนชายที่มี
ภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใช้สิทธิได้ 2 คร้ัง 

กรณีสงเคราะห์บุตร จากที่ผู้ประกันตนเคยได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 350 
บาทต่อบุตร 1 คนสําหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์เบิกได้คราวละไม่เกิน 2 
คน จะได้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเปน็รายละ 400 บาท 

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตรให้รอประกาศเป็นกฎกระทรวงก่อน นอกจากนั้น ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองที่ดีสําหรับผู้ประกันตนทุกคนที่จะได้รับ
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในคร้ังนี้เพราะสํานักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นความสําคัญของผู้ประกันตน ซึ่งเป็น
เจ้าของเงินกองทุนประกันสังคมตัวจริง ดังนั้น ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ อย่างเต็มที่เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

 

 

 

ของฝากคําคม  
                        

   “ สุขทุกข์  อยู่ท่ีใจ   มิใช่หรือ 

  เพราะใจถือ   จึงเป็นทุกข์  ไม่สุขใส 

  ใจไม่ถือ   จึงเป็นสุข  ไม่ทุกข์ใจ 

  เราอยากได้   ความสุข  หรือทุกข์นา ” 
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