
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาประจําปการศึกษา 2562
 __________________________________________________________

ตามท่ี มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐมมีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานดานการสอน

การวิจัย และการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

ทางการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาการใหทุน

สนับสนุนการศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและฝกอบรมแกบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเปนผูรับ

ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จํานวน 20 ทุน ทุนละไมเกิน 500,000 บาท

สําหรับสายผูสอน โดยสถานศึกษาตองเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก เทากับหรือ

มากกวา รอยละ 35 ของสาขาวิชาเปาหมาย

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ จํานวน 2 ทุน ทุนละไมเกิน 300,000 บาท สําหรับสายสนับสนุน

หรือท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

3. ทุนปริญญาเอกหรือโท จํานวน 2 ทุน รวมถึงการชดใชหนี้ทุนตามสัญญากับสถาบันการศึกษา

หรอืองคกรอ่ืน สําหรบับุคคลภายนอกท่ีมคีวามประสงคจะมาเปนอาจารยตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั

ท้ังน้ี สถานศึกษาตองเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก เทากับหรือมากกวา รอยละ 35

ของสาขาวิชาเปาหมาย หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอ 6.8

4. คณะกรรมการพจิารณาการใหทนุสนบัสนนุการศกึษา เพือ่เพิม่คณุวฒุทิางการศกึษาและฝกอบรม

แกบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนผูพิจารณา โดยจะพิจารณาการศึกษานอกเวลาเปนอันดับหลัก

และไมกระทบกับกรรมการประจําหลักสูตร

5. ทุนสนับสนุนการศึกษา ตามขอ 1 และขอ 2 ใหจายเปนคาใชจาย ดังนี้

5.1 คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

5.2 คาใชจายอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร

ท้ังน้ี ทุนตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 จะไมรวมคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม

หรือกิจกรรมอ่ืนใดในตางประเทศ ตามหลักสูตรที่ผูไดรับทุนเขาศึกษากําหนดทั้งสิ้น
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6. คุณสมบัติของผูขอรับทุน ตามขอ 1 และขอ 2
6.1 เปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาแลว

ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

6.2 มีอายุไมเกิน 35 ป ในระดับปริญญาโท และไมเกิน 45 ป ในระดับปริญญาเอก นับถึง

วันท่ีเริ่มเขาศึกษา หรือตามคณะกรรมการเห็นสมควร

6.3 ศึกษาตอในสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอหนวยงานที่สังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ

6.4 มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีผลงานอยูในเกณฑดี

6.5 มีสุขภาพอนามัยดี

6.6 เปนผูไมเคยไดรับปริญญาในระดับ หรือสาขาวิชานั้นมากอน

6.7 ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยไดรับทุนมาแลว จะขอทุนอีกตองมีเวลา

ปฏิบัติราชการหลังกลับจากการศึกษาแลว ไมนอยกวา 1 ป

6.8 ตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ ดังนี้

ระดับมหาบัณฑิต

TOEFL (Paper Based) คะแนนไมตํ่ากวา 475 คะแนน หรือ

TOEFL (ITP) คะแนนไมตํ่ากวา  475 คะแนน หรือ

TOEFL (Computer Based) คะแนนไมตํ่ากวา 152 คะแนน หรือ

TOEFL (Internet Based) คะแนนไมตํ่ากวา 52 คะแนน หรือ

IELTS (Academic Module) คะแนนไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนไมตํ่ากวา 600 คะแนน หรือ

TU-GET คะแนนไมตํ่ากวา 500 คะแนน หรือ

CU-TEP คะแนนไมตํ่ากวา 60 คะแนน

ระดับดุษฎีบัณฑิต

TOEFL (Paper Based) คะแนนไมตํ่ากวา 500 คะแนน หรือ

TOEFL (ITP) คะแนนไมตํ่ากวา  500 คะแนน หรือ

TOEFL (Computer Based) คะแนนไมตํ่ากวา 173 คะแนน หรือ

TOEFL (Internet Based) คะแนนไมตํ่ากวา 61 คะแนน หรือ

IELTS (Academic Module) คะแนนไมตํ่ากวา 5.5 คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนไมตํ่ากวา 625 คะแนน หรือ

TU-GET คะแนนไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือ

CU-TEP คะแนนไมตํ่ากวา 70 คะแนน

โดยผลการทดสอบดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบจากสถาบันนั้น ๆ

และยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีผานตามเกณฑ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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7. ผูสมัครตองทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 หากพนจากนี้ ถือวาสละสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ปการศึกษา 2562
 8. ระยะเวลาของการใหทนุไมเกนิ 2 ป ในระดบัปรญิญาโทและไมเกนิ 3 ป ในระดบัปรญิญาเอก

ท้ังน้ี เมื่อจบการเรียนรายวิชา (Coursework) แลว หลังจากนั้น 1 ป ตองกลับมาปฏิบัติหนาที่
 9. เมื่อผูสมัครขอรับทุน ไดเปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกใหรับทุน ตองเขาศึกษาภายใน

ปการศึกษา 2562 หากพนจากนี้ถือวาสละสิทธิ์ในการรับทุน
 ท้ังน้ี หากมีการจัดสรรเงินทุนไดไมครบตามจํานวนทุนที่ประกาศ มหาวิทยาลัยสามารถนํา

ทุนท่ีเหลือมาจัดสรรตามความตองการหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได
 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

 

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
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