สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง แก้ไขประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคคลภายนอก
ประจําปีการศึกษา 2554
.........................................................................
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
แก่บุคคลภายนอก ประจําปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 จํานวน 24 ทุน เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนในตารางสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอแก้ไขตารางสาขาวิชา ดังนี้
ลําดับที่ 10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
ตารางสาขาวิชา
เดิม
สาขาพัฒนาสังคม
แก้ไขเป็น สาขาพัฒนาสังคม หรือสังคมศาสตร์
นอกนั้นคงไว้ตามเดิม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง ใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแกบุคคลภายนอก
ประจําปการศึกษา 2554
.........................................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีนโยบายการใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกแกบุคคลภายนอกเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยจึงเห็น
ควรมีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนทุน
มหาวิทยาลัยใหทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศ
และตางประเทศ จํานวน 24 ทุน โดยมีรายละเอียดที่จะทําการคัดเลือกปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผูรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับผูขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท,
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สําหรับผูขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก และตองไดรับการ
ตอบรับใหเขาศึกษาตออยางเปน ทางการแลวจากมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศโดยมีหลักฐานการรับเขาเปน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หรือเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือตางประเทศอยูแลว
2.3 ผูสมัครตองมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ สําหรับการศึกษาตอระดับปริญญาโท และอายุไมเกิน
35 ปบริบูรณ สําหรับการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
2.4 ผูสมัครขอทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในระดับ
ปริญญาตรี และผูสมัครขอทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในระดับ
ปริญญาตรี และผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50 ในระดับปริญญาโท
สําหรับผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไมเปนไปตามขางตน แตเปนสาขาวิชาที่คณะตองการให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
2.5 เปนผูที่ศึกษาตรงกับสาขาที่มหาวิทยาลัยตองการ
2.6 ตองไมเคยเปนผูถูกศาลพิพากษาจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท
2.7 ตองไมเคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยจากหนวยงานของรัฐ
องคกรมหาชน หรือหนวยงานอื่นๆ
2.8 ถาเปนบุคลากรที่สังกัดหนวยงานของรัฐตองมีหนังสือยินยอมจากตนสังกัดใหมาปฏิบัติ
หนาที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อสําเร็จการศึกษา
2.9 ผูที่ขอรับทุนจะตองไมไดรับทุนในลักษณะเดียวกันนี้จากหนวยงานหรือองคกรอื่น

-23. ลักษณะของทุน
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนใหเปนไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552 ขอ 7 และขอ 8 ไดแก
ขอ 7 ทุนสําหรับการศึกษาตอในประเทศ
(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ตามหลักฐานการจายจริงของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันที่เขาศึกษาตอ โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
(2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท สําหรับระดับปริญญาโท
และภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก
(3) คาที่พักและคาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 6,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
(4) คาใชจายในการทําวิทยานิพนธตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีจําเปนที่
เครื่องมือมีมูลคาสูงใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ทั้งนี้ผูขอทุนตองยื่นความจํานงขอ
ทุนกอน
ขอ 8 ทุนสําหรับการศึกษาตอมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุน โดยอาศัยหลักเกณฑการใหทุนการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนโดย
อนุโลม
กรณีศึกษาตอมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มาดําเนินการในประเทศไทย ใหพิจารณาคาใชจาย
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยตางประเทศนั้น โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
4. ขอผูกพันสําหรับผูที่ไดรับทุน
4.1 ผูรับทุนการศึกษาจะตองเลือกเรียนแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ)
4.2 ผูไดรับทุนการศึกษาตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.3 ผูรับทุนศึกษาตอตองจัดหาผูค้ําประกัน ตามประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทําสัญญาของบุคลากรที่ลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย สัญญาจางบุคลากรเขาทํางาน
และสัญญาขอรับทุนภายในและทุนภายนอกสถาบัน
4.4 ผูที่รับทุนการศึกษาตามโครงการนี้ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองปฏิบัติงาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่ไดรับทุน
4.5 ผูรับทุนจะตองศึกษาใหสําเร็จ ทั้งนี้ไมเกิน 2 ป สําหรับผูศึกษาตอระดับปริญญาโท
และไมเกิน 3 ป สําหรับผูศึกษาตอระดับปริญญาเอก หากไมสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ผูรับทุน
จะตองทําการขอขยายเวลาศึกษาตอ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา
4.6 กรณีที่ผูที่ไดรับทุนการศึกษา ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือไมสําเร็จการศึกษา
โดยไมมีเหตุอันควร ตองชดใชเงินเปนจํานวน 4 เทาของเงินทุนที่ไดรับใหเปนเบี้ยปรับ แกทางมหาวิทยาลัยอีกดวย
5. วิธีการขอรับทุน
ผูป ระสงคจะสมัครขอรับทุน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ระหวาง
วันที่ 19 ธันวาคม 2554 - 31 มกราคม 2555 (เวนวันหยุดราชการ)
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6. การพิจารณาใหทุน
6.1 ผูขอรับทุนการศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน จะตองเขารับการสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยนัดหมาย
6.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการพิจารณาใหทราบผาน web site ของมหาวิทยาลัย
http:// www.uru.ac.th
7. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
7.1 แบบฟอรมการขอรับทุนการศึกษาที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง (Download ไดที่
website http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel/)
7.2 ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริง) ระดับปริญญาตรี สําหรับผูขอรับทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท และใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับจริง) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับผูขอรับทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
7.3 เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูหรือที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาแลว
7.4 สําเนาหนังสือที่สถาบันแจงผลการสอบได / หนังสือรับรองการเปนนิสิต/นักศึกษา
7.5 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
7.6 เอกสารแสดงรายวิชาที่ไดเรียนไปบางแลว (กรณีขอรับทุนหลังจากที่ไดเขาศึกษาแลว )
หรือหนังสือการรับเขาศึกษาตอจากมหาวิทยาลัยที่จะเขาศึกษาตอ
7.7 เอกสารแสดงคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
7.8 แผนพัฒนาเมื่อจบการศึกษา
ผูสนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โทรศัพท 0-5541-6601-30 ตอ 1645, 1720, 1647
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

-4บัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่

สังกัด/หนวยงาน

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาภูมิสารสนเทศ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาทัศนศิลป
สาขาทัศนศิลป
สาขาดนตรีแจสศึกษา
สาขาการจัดการดนตรี
สาขาพัฒนาสังคม
สาขานิติศาสตร
(กฎหมายระหวางประเทศ)
สาขานิติศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ/วรรณคดีองั กฤษ
/ภาษาศาสตร/การแปล
สาขาเทคโนโลยีการยาง/เคมีการยาง
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
สาขาคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตร
ประยุกต
สาขาคหกรรมศาสตร/ ภัตตาคารและ
การจัดการอาหาร/ การจัดการธุรกิจ
อาหาร/ เทคโนโลยีการจัดการและ
บริการอาหาร/ อุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการ/ การจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร/
วิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาพลังงาน/วิศวกรรมพลังงาน

12 คณะมนุษยศาสตรฯ
13 คณะมนุษยศาสตรฯ
14 คณะมนุษยศาสตรฯ
15 คณะวิทยาศาสตรฯ
16 คณะวิทยาศาสตรฯ
17 คณะวิทยาศาสตรฯ

18 คณะวิทยาศาสตรฯ
19 คณะวิทยาศาสตรฯ
20 คณะวิทยาศาสตรฯ

ทุน
ระดับปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

จํานวนอัตรา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1
2
2

ปริญญาเอก

1

ปริญญาเอก

2

ปริญญาเอก

1

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

1
1

ปริญญาเอก

1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

