
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------  

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย
ให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาและศิษย์เก่า ด้วยแนวคิดการสะท้อนอัตลักษณ์แห่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา นโยบายที่ 2 
พัฒนานักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือแสวงหานักศึกษาต้นแบบที่จะมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับ
สังคมมหาวิทยาลัย จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ประจ าปีการศึกษา 
2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1. หัวข้อการคัดเลือก ต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ผู้มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. คุณสมบัติต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL 
2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 
2.2 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
2.3 เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกล้าแสดงออก

ในทางสร้างสรรค์ 
2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
2.5 มีความสามารถพิเศษ หรือมีประวัติผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 3.1 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการถ่ายทอดทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม ดังนี้ 

1) มีทัศนคติที่ดีเชิงสร้างสรรค ์    20  คะแนน 
2) มีมุมมองที่ดีต่อสังคมในหลากหลายมิติ   20  คะแนน 
3) สะท้อนภาพลักษณ์ท่ีดีของตนเองสู่สังคมได้   20  คะแนน 
4) สะท้อนอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  20  คะแนน 
5) ทัศนคติที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นท าตามได้ 20  คะแนน 

 
      3.2 วิธีการคัดเลือก 

รอบท่ี 1 ระดับสาขา 
ให้สาขาคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL สาขาละ 1 คน พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐาน

ประกอบให้คณะที่สังกัด ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นับจากวันประกาศ เพ่ือให้คณะพิจารณา
คัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ระดับคณะ 
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  รอบท่ี 2 ระดับคณะ (6 คณะ 1 วิทยาลัย)  
  ให้ทุกคณะ/ วิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ระดับคณะ/ วิทยาลัย
ละ 1 คน พร้อมส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ รายชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ทุกสาขา และรายชื่อผู้แทน
ต้ น แบบศิ ษย์ พิ บู ล  PIBUL IDOL ร ะดั บ ค ณะ /  วิ ท ย าลั ย  ใ ห้ ก อ ง พัฒ นานั กศึ กษ า  ภ าย ใน ไม่ เ กิ น                                        
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

รอบท่ี 3 ระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ในวันพุธที ่

10 มีนาคม 2564 โดยพิจารณาคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL 
IDOL ปีการศึกษา 2563 และจะได้รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้ 

1) ระดับยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
2) ระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล 
3) ระดับดีเด่น จ านวน 1 รางวัล 
4) ระดับดี  จ านวน 4 รางวัล 

2. มหาวิทยาลัยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL                
ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย จ านวน 7 คน เผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า SAS PSRU           
โดยนับคะแนนผู้จากจ านวนถูกใจ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2564 ผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 
จะได้รับรางวัลขวัญใจ PIBUL IDOL (Popular Vote) 

 
      3.3 การประกาศผล  

มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ในวันปัจฉิมนิเทศ              
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) หรือวันอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานเห็นสมควร 

 
4. หลักฐานการสมัคร 

4.1 ใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 4x6 นิ้ว หรือส่งไฟล์ภาพความละเอียด 300 Dpi 
ขึ้นไป ทาง email : sas@psru.ac.th 

4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาเอกสารหลักฐานผลงาน / รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ต ารา เอกสาร 

บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดิทัศน์ โล่รางวัล เข็มรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ 
เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด 

4.4 หนังสือรับรองการเสนอชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL จ านวน 1 ฉบับ 
 

5. การคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL 
 5.1 การพิจารณาต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL จะพิจารณาจากประวัติ ผลงาน และการถ่ายทอด
ทัศนคติที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 5.2 การตัดสินโดยคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด 
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6. หน้าทีต่้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL 
 6.1 เป็นตัวแทน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 6.2 เป็นตัวแทน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย 
 6.3 ท าหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีและสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ ในฐานะศิษย์เก่า 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมุพล เสมาขันธ์) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

................พิมพ์ 

.................พิมพ์ 
................ตรวจ 
................ตรวจ 


