
 
 

 
            

         
 

 

การเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด 
เป็นผลงานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีผู้เสนอขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  โดยใช้ตําราสําเร็จรูปของ
มหาวิทยาลัยเปิด  เป็นผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาของ ก.ม. เป็นจํานวนมากรายยิ่งขึ้น     
เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอขอและพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ก.ม.   
จงึมีมติวางหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะดังกล่าวไว้ดังนี้ 

 1.  ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเขียนตําราสําเร็จรูป (Programmed Text)  เป็นปริมาณไม่น้อย
กว่า  5  หน่วย  จึงจะเทียบเท่าการเขียนตํารา  1  เล่ม  ซึ่งอาจจะเขียนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลาย   
ชุดวิชาก็ได้ 

 2.  เนื้อหาสาระของตําราทั้ง  5  หน่วย  จะต้องมีความสัมพันธ์กัน  และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชา 
ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 3.  ตําราดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับที่  ก.ม.  กําหนดตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย   
ที่ ทม 0202/ว 9 ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2525  และที่ ทม 0202/ว 2 ลงวันที่  29  มีนาคม  
2526 

 อนึ่ง  แบบฝึกปฏิบัตซิึ่งเป็นส่วนของตําราจะไม่นํามาคํานวณนับเป็นผลงานทางวิชาการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  24   ปการศึกษา  2553   วันอาทิตยที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้ดําเนินโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กับโครงการ  “หมู่บ้านปาล์มเพลส 5”  โดยมีหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  การให้สินเชื่อเคหะ  ดังนี้ 
 

 ธนาคารออมสิน 
คุณสมบัติผู้กู้ 1.  เป็นครู  บุคลากรทางการศกึษา  ทั้งภาครฐัและเอกชน  (เป็นข้าราชการ  พนักงาน

ประจํา  เจ้าหนา้ที่ประจํา  หรอืลูกจ้างประจํา) 
2.  มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกูต้้องไม่เกิน  
65  ป ี

วัตถุประสงค์ เพื่อใชเ้ป็นที่อยูอ่าศัย  ดังนี ้
1.  ซื้อที่ดินและอาคาร  หรอืหอ้งชุด 
2.  ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น 
3.  ปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของตนเอง  หรือคู่สมรส 
4.  ตอ่เติม  หรอืขยาย  หรือซอ่มแซมอาคารหรือหอ้งชุด  ของตนเองหรือคูส่มรส 
5.  ไถ่ถอนจํานองทีด่ินและอาคาร  หรือห้องชดุของตนเองหรอืคู่สมรส  จากสถาบัน
การเงินอื่น** 
6.  ไถ่ถอนจํานองทีด่ินเปล่าจากสถาบันการเงนิอื่น  พร้อมปลกูสร้างอาคาร 
ทั้งนี้  ให้กูเ้พิ่มเติมเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ใน
การอยู่อาศัย 
หมายเหตุ  ** กรณีไถ่ถอนจํานอง  ผู้กู้ตอ้งมปีระวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบนัการเงินเดิม 

จํานวนเงินใหกู้ ้ ไม่เกินรายละ  10,000,000  บาท  โดยมีหลักเณฑ์  ดังนี ้
1.  ไม่เกินรอ้ยละ  100  ของราคาประเมินหลักทรัพย์  ทัง้นี้  ในกรณทีี่ขอกู้เพือ่ที่อยูอ่าศัย
และขอกู้เพิ่มเตมิเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกเกี่ยวเนือ่งเพื่อประโยชน์ในการ
อยู่อาศัย  เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทัง้หมดตอ้งไม่เกนิร้อยละ  100  ของราคาประเมินทรัพย ์
2.  ไม่เกิน  70  เท่าของเงินเดอืน  และจํานวนเงินผ่อนชําระไม่เกิน  60 %  ของเงินเดือน
สุทธิของตนเองหรือของตนเองและคู่สมรส  (จดทะเบียนสมรส) 

ระยะเวลากู ้ 1.  กรณกีู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  ไม่เกนิ  30  ปี  เมือ่รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน  65  ป ี
2.  กรณกีู้เพิ่มเติมเพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ ไม่เกิน  15  ปี  เมื่อรวมอายุผู้กู้ไม่เกิน  65  ป ี

อัตราดอกเบีย้เงนิกู ้ 1.  กรณกีู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 
    ปีที่  1  เดือนที่  1 – 7 = 0 % 
             เดือนที่  8 – 12 = MLR – 3.00 % 
    ปีที่  2  =  MLR – 2.00 % 
    ปีที่  3  =  MLR – 0.50 % 
    ปีที่  4  เป็นต้นไป  คิดต่ํากว่าประกาศธนาคารไม่เกินร้อยละ  1.00  ต่อป ี ยกเว้นกรณี
กู้ซื้อทีด่ินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน 
2.  กรณกีู้เพิ่มเติมเพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ  =  MLR 
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 ธนาคารออมสิน 

หลักประกันการกู้เงิน ที่ดินพร้อมอาคาร  หรอืห้องชุด  ที่ผ่าน  พรบ.อาคารชุด 
ค่าธรรมเนยีม 1.  กรณกีู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  และ/หรือกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้ออุปกรณฯ์ 

    1.1  ยกเว้นค่าธรรมเนยีมประเมินราคาหลกัทรัพย์  กรณธีนาคารประเมิน 
    1.2  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบสภาพหลักประกัน  รายละ 1,000 บาท 
    1.3  ค่าธรรมเนียมบรกิารประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน 
2.  กรณีผู้กู้เดิมที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอใช้อัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ในอัตราร้อยละ  2  ของยอดเงินกู้คงเหลือ 

วิธีการผ่อนชําระ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือนของผูกู้้  หรอืเป็นผู้รวบรวมรายการหักเงินเดอืนของผู้กู้
แจ้งหน่วยงานทีเ่ป็นผู้หักเงินเดอืน  แล้วแต่กรณี  เพื่อนําส่งชาํระหนี้ใหก้ับธนาคารเป็นราย
เดือนจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

การไดร้ับสิทธติอ่ กรณีผู้กู้โอนย้ายหน่วยงาน  และอยู่ภายใต้การดูแลสวัสดิการของ สกสค.  ใหใ้ช้สิทธิอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ตามโครงการต่อไปได้ตลอดอายุสัญญากู้  ทั้งนี้  หน่วยงานที่ทําข้อตกลงกับ
ธนาคารต้องทําหน้าที่หกัเงินเดอืนผู้กู้นําส่งชําระหนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุสัญญากู ้

เงื่อนไขอื่นๆ 1.  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาให้ผู้กู้แก่ผู้ขอกู้แต่ละรายตามความเหมาะสม 
2.  กรณีมีผู้กู้ของแต่ละหน่วยงานค้างชําระเงินงวดตัง้แต่  2  เดือนขึ้นไป  และยอดเงินกู้
คงเหลือของผู้กูค้้างชําระดังกลา่วเกินกว่ารอ้ยละ  10  ของจํานวนเงินกู้ที่สาขาอนุมัติ  ให้
สาขานั้นชะลอการพจิารณาใหสิ้นเชื่อกับผู้กูร้ายใหมข่องหน่วยงานไว้กอ่น  จนกว่าจะชําระ
หนี้ค้างชําระเสร็จส้ิน 
3.  หนว่ยงานตน้สงักัดตอ้งทําบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน  (ส่วนกลาง)  และทํา
หน้าที่หกัเงินเดอืนผู้กู้นําส่งชําระหนี้ให้กับธนาคาร 
4.  หลกัเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติอื่นๆ เปน็ไปตามคําส่ังการให้สินเชือ่ของธนาคาร  
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ยื่นกู้ภายในวันที่  30  ธันวาคม  2554  และต้องจดัทํานิตกิรรมสัญญาเสร็จส้ินภายในวันที่  
31  มีนาคม  2555 

 
 

ข่าวด ี “สิทธิพิเศษ กบข. – หอแว่น  เพื่อสมาชิก  ชัด  ชัด” 
 ตามที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ  บริษัท  หอแว่นกรุ๊ป  จํากัด  
(หอแว่น)  จัดให้มีสวัสดิการ “โครงการ กบข. – หอแว่น เพ่ือสมาชิก ชัด ชัด”  เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการจัดสวัสดิการในด้านลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก  และเพื่อให้สมาชิกและครอบครัวได้ตัดแว่น
สายตาหรือซื้อสินค้าในร้านหอแว่น  ในอัตราที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป  โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  – 
31 ธันวาคม 2554  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกองบริหารงานบุคคล 

*********************************** 
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ด้วย   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ได้ จัดอบรมโครงการจัดทําคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าตามสายงานและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง  ในวันพฤหัสบดีที่  
26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  08.00  น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ท 410  ชั้น  4  อาคาร    
ทีปวิชญ์  และวันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องเรียน ท 307    
(ฝ่ังห้องกองบริหารงานบุคคล)  ชั้น  3  อาคารทีปวิชญ์  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ 
http://itc.psru.ac.th/personal  คู่มือการบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่  หากมีข้อสงสัยติดต่อ 
คุณนิตยา  กะหมาย  9216  
 
 
 

 

   

ของฝากคําคม  
                   

เมื่อ พร้อมอุทศิแรงกายต้องทนต่อเสียงบ่น 
พร้อมอุทิศการงานต้องทนตอ่แรงเสียดทาน 
เมื่อ ทนเสียงบ่นได้ จะเกดิความเมตตา 

คุณค่าของความอดทนต่อแรงเสียดทานนัน้อเนกอนันต์ 
 

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

อบรมโครงการจัดทําคู่มือเส้นทางความก้าวหน้า ตามสายงานและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง 


