
 
 

 
            

         
 

 
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  20   ปการศึกษา  2553   วันอังคารที่  15  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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รับสมัครงาน 
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  7,940  บาท   
     สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้   

บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  1 – 21 เมษายน 
2554  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน  2  อาคารทีปวิชญ์             
ส่วนทะเลแก้ว  สืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัย             
ที่ http://www.psru.ac.th ******************** การให้กู้เงนิ  “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยข้าราชการ  ครั้งท่ี 7” 
  ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกัน
จัดทํา  “โครงการบ้าน ธอส. – กบข.  เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  ครั้งที่  7”  โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และเง่ือนไขการกู้พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมกําลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.  ที่ยังมีความต้องการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย  สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น  และเป็นการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  นั้น  ธนาคารฯ  ได้จัดส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่านใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
http://itc.psru.ac.th/personal  (ข่าวประชาสัมพันธ์)  โดยสามารถติดต่อย่ืนคําขอกู้เงิน  ตามโครงการนี้ได้
ที่สํานักงานพระราม  9  สํานักงานใหญ่  อาคาร  1  ชั้น  1  หรือสํานักงานสาขากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  หรือสํานักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง  ในวันและเวลาทําการ  ยกเว้นกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมของ
ธนาคาร  กรุณาติดต่อที่สํานักงานธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินกู้นั้น 
 

 
 

 

ของฝากคําคม  
                  

จงอย่าทําบาปเพราะเห็นแก่ตัว  
อย่าทําชั่วเพราะเห็นแก่คนอื่น 

 
 นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


