
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง   ทุนอุดหนุนการศึกษาแก นักศึกษาภาคปกติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู หัว 

                              ประจําป.การศึกษา  ๒๕๕๙ 
.......................................... 

เนื่องด+วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ได+อนุมัติหลักการ
ส งเสริมสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความดีและความสามารถพิเศษ เพ่ือช วยเหลือให+ได+รับโอกาสทางการศึกษา และได+รับการ
พัฒนาให+มีความพร+อมทางด+านศักยภาพและมีจิตสํานึกท่ีดีในการสร+างประโยชน9ให+กับสังคมส วนรวมต อไปในภาย     
ภาคหน+า และเพ่ือให+การดําเนินงานดังกล าวเป:นไปด+วยความเรียบร+อย ตามวัตถุประสงค9ของมหาวิทยาลัย   
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๒) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                    
จึ ง จั ดสรร ทุน อุดหนุนการ ศึกษา เฉลิมพระเ กียร ติ  ๘๔ พรรษา พระบาทสมเ ด็จพระ เจ+ าอยู หั ว                
ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๙ โดยกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขผู+มีสิทธิรับทุนดังต อไปนี้ 

๑. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา จํานวน  ๘๔  ทุน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
  ๒. จํานวนเงินอุดหนุนการศึกษา 

นักศึกษาท่ีผ านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา จะได+รับเงินทุน
เท ากับค าลงทะเบียนเรียนเหมาจ ายตลอดป.การศึกษาท่ีได+รับอนุมัติทุนอุดหนุน      
หรือยกเว+นค าเล าเรียนเท ากับจํานวนเงินท่ีต+องชําระตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่อง การเก็บค าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๓. คุณสมบัติของผู&เสนอขอรับทุน 
   ๓.๑ ประเภทความสามารถพิเศษด&านกีฬา 
    ๓.๑.๑ มีความประพฤติดี 

๓.๑.๒ เป:นหรือเคยเป:นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย
หรือนักเรียนทีมชาติไทย หรือเป:นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด เข+าแข งขัน
กีฬาแห งชาติหรือเยาวชนแห งชาติ หรือเข+าแข งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห งประเทศไทย หรือเข+าแข งขันกีฬาและได+รับรางวัล
ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ ในการแข ง ขันระดับต างๆ ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาแล+ว เห็นสมควรได+รับทุน โดยพิจารณา
หลักฐาน ย+อนหลังไม เกิน ๓ ป. 

๓.๑.๓ ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  (๕ ภาคเรียน) ไม ต่ํากว า ๒.๒๕ 
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๓.๑.๔ กรณีมีผลการเรียนตํ่ากว า ๒.๒๕ แต มีผลงานดีเด น การพิจารณาทุน
 ข้ึนอยู กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
๓.๑.๕ กรณีเป:นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษา      

ชั้นป.ท่ี ๒ – ๕ เกรดเฉลี่ยรวมต+องไม ต่ํากว า ๒.๕๐ 
๓.๒ ประเภทความสามารถพิเศษด&านอ่ืนๆ เช1น ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงงานด&านคุณธรรม นวัตกรรมและโครงงานด&านวิทยาศาสตร7 
 ๓.๒.๑ มีความประพฤติดี 

๓.๒.๒ เคยได+รับรางวัล/เกียรติบัตรหรือเอกสารรับรองต างๆ ท่ีเชื่อถือได+    
ไม ต่ํากว าระดับจังหวัด ย+อนหลังไม เกิน ๓  ป. 

๓.๒.๓ ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(๕ ภาคเรียน) ไม ต่ํากว า ๒.๒๕ 

 ๓.๒.๔ กรณีมีผลการเรียนตํ่ากว า ๒.๒๕ แต มีผลงานดีเด น การพิจารณาทุน
 ข้ึนอยู กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
๓.๒.๕ กรณีเป:นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษา      

ชั้นป.ท่ี ๒ – ๕ เกรดเฉลี่ยรวมต+องไม ต่ํากว า ๒.๕๐ 
๓.๓ ประเภทความดี เช1น เป8นผู&ท่ีมีความกตัญ:ูกตเวที มีจิตอาสาบําเพ็ญตน     

ให&เป8นประโยชน7ต1อชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม หรือมีความดีอ่ืนๆ          
อันควรแก1การยกย1อง เชิดชู และสนับสนุน 
๓.๓.๑ มีความประพฤติดี ซ่ึงประกอบด+วยความดีอย างใดอย างหนึ่ ง       

อันควรแก การยกย องเชิดชู และสนับสนุน 
๓.๓.๒ มีหลักฐานความดีเป:น ท่ีประจักษ9  เช น เ กียรติบัตร วุฒิ บัตร         

ประกาศนียบัตร สมุดบันทึกความดี หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีผ าน    
การรับรองจากสถาบันการศึกษา หน วยงานภาครัฐหรือเอกชน
องค9กรท+องถ่ิน หรือหน วยงานอ่ืนๆ ท่ีน าเชื่อถือ 

๓.๓.๓ ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(๕ ภาคเรียน) ไม ต่ํากว า ๒.๒๕ 

๓.๓.๔ กรณีเป:นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษา      
ชั้นป.ท่ี ๒ – ๕ เกรดเฉลี่ยรวม ๒.๕๐ 

๓.๓.๕ กรณีมีผลการเรียนตํ่ากว า  ๒.๒๕ แต มีผลงานดีเด น การพิจารณาทุน
ข้ึนอยู กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

  ๔. เง่ือนไขการให&ทุนอุดหนุนการศึกษา 
   ๔.๑ เป:นทุนอุดหนุนการศึกษารายป. 
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๔.๒ สิทธิการได+รับทุนสําหรับป.การศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
จะพิจารณาจากผู+ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
๔.๒.๑ ผู+รับทุนประเภทความสามารถพิเศษด+านกีฬา และความสามารถ

พิเศษด+านอ่ืนๆ ผู+ รับ ทุนจะต+องเป:นผู+ เข+ าร วมกิจกรรมต างๆ        
อย างเต็มความสามารถ แสดงออกจนเป:นท่ีปรากฏ โดยชัดแจ+ง     
ในความสามารถพิเศษของตน และต+องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดป.
การศึกษา ไม ต่ํากว า ๒.๕๐ 

๔.๒.๒ ผู+รับทุนประเภทความดี จะต+องเป:นผู+ ท่ี เข+าร วมกิจกรรมต างๆ      
ของมหาวิทยาลัยอย างเต็มความสามารถ ท้ังยังทําความดีนั้นๆ      
ให+เป:นท่ีประจักษ9และเป:นไปอย างต อเนื่อง และต+องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดป.การศึกษาไม ต่ํากว า ๒.๕๐ 

   ๔.๓ ผู+ได+รับทุนอุดหนุนการศึกษา จะต+องไม ได+รับทุนประเภทอ่ืนๆ 
   ๔.๔ ผู+ได+รับทุนอุดหนุนสามารถขอกู+ยืมเงินจากกองทุนเงินให+กู+ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)และ(กรอ.) ได+ตามปกติ ตามคุณสมบัติผู+ขอกู+ ท่ีกองทุนฯ กําหนด สําหรับกรณีท่ีขอกู+ค าเล าเรียน          
อันเนื่องมาจากได+รับทุนอุดหนุนในภายหลังจากท่ีกองทุนเงินให+กู+ยืมเพ่ือการศึกษาได+ประกาศผลเป:นท่ีเรียบร+อย
แล+ว กรณีนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคืนเงินค าเล าเรียนให+กับกองทุนฯ เพ่ือลดยอดหนี้ผู+กู+ตามระเบียบท่ี
กองทุนฯ กําหนด สําหรับเงินกู+ประเภทอ่ืนๆ ผู+กู+จะได+รับการโอนเงินเข+าบัญชีตามปกติ 
  ๕. การสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 

๕.๑ ขอรั บและยื่ น ใบส มัครพร+อมหลั กฐานประกอบการขอรั บ ทุน ได+ ท่ี            
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต1บัดนี้ ถึงวันท่ี ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๕.๒ ประกาศผลผู+ ได+ รั บ ทุน อุดหนุนการ ศึกษา ให+ เป: น ไปตามประกาศ             
ของมหาวิทยาลัยฯ  

          ประกาศ      ณ      วันท่ี              เมษายน      พ.ศ.     ๒๕๕๙ 
 

 
(ผู+ช วยศาสตราจารย9สมเดช   นิลพันธุ9) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 


