ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย ปีงบประมาณ 2561
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสถาบันอุ ดมศึกษา
อื่น ๆ ในกลุ่ มประชาคมอาเซีย น สถาบั นภาษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม จึงได้จัดให้ มีทุนการศึกษา
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 และ 2 ภาคปกติ เพื่ อ ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นภาษาอั ง กฤษ
ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม
2561 รวมจํานวน 20 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อกาหนดและเงื่อนไขการสมัครทุน
(1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนไปศึกษาในต่างประเทศจากสถาบันภาษา หรือเคยสละสิทธิ
(4) ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันภาษากําหนด ดังนี้
1) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทํางานหรือร่วมกิจกรรมที่สถาบันภาษามอบหมาย ตลอด
ปีการศึกษา 2562 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
2) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย
3) นักศึกษาต้องไม่กระทําการอันใดที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4) ผู้ปกครองนักศึกษาต้องเซ็นสัญญายินยอมให้ไปศึกษาที่ Universiti Malaysia Perlis
(UniMAP) ประเทศมาเลเซีย
(5) นักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เช่น
ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
(6) ในกรณีที่นั กศึก ษาที่ ส มัค รเข้ าร่ว มโครงการมี อายุต่ํ ากว่ า 20 ปี และบิ ดาและมารดาเสี ยชีวิ ต
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมีผู้ ป กครองที่ ไ ด้ รับ การแต่ ง ตั้ ง ถู กต้ อ งตามกฎหมาย มิ ฉ ะนั้ น นั ก ศึ กษาจะไม่
สามารถดําเนินการยื่นขอทําหนังสือเดินทางได้
2. การสนับสนุนจากโครงการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมสนั บ สนุ น งบประมาณทั้ ง โครงการ เป็ น เงิ น 711,610 บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ การอบรมเตรียมความพร้ อมด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซีย ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม และค่า
ประกันสุขภาพ
3. การสนับสนุนจากสถาบันภาษา
(1) สถาบันภาษา จะช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2) ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปและกลับระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย
3) ประสานงานด้ า นการดํ า เนิ น การอบรมกั บ ผู้ จั ด โครงการและมหาวิ ท ยาลั ย Universiti
Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ตลอดการดําเนินการอบรมเพื่อให้กิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน
(1) สถาบันภาษาจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นโดยพิจารณา ดังนี้
1) เอกสารของผู้สมัครต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้
2) ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซียจากสถาบันภาษา และ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กําหนด ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และแบ่งเป็นสัดส่วน
ดังนี้
2.1) การเข้าอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น จํานวน 20 ชั่วโมง คิดเป็น 20 คะแนน
2.2) การเข้าอบรมภาษามาเลเซีย จํานวน 10 ชั่วโมง คิดเป็น 10 คะแนน
3) การทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษทุกทักษะ คิดเป็น 30 คะแนน
3.1) การทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Vantage Placement
Test คิดเป็น 20 คะแนน
3.2) การทดสอบความสามารถด้านการเขียน คิดเป็น 10 คะแนน
4) การสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทัศนคติ
คิดเป็น 40 คะแนน
(2) เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผู้ที่ได้ลําดับคะแนนรวมสูงสุด ตามสัดส่วนของแต่ละคณะ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 20 คน โดยสัดส่วนการให้ทุนสําหรับนักศึกษาจาก 4 คณะมี ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวน 7 ทุน
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวน 5 ทุน
3) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 4 ทุน
4) คณะครุศาสตร์
จํานวน 4 ทุน
*หมายเหตุ: ยกเว้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากแผนการเรียนของคณะไม่เอื้อต่อการ
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สัดส่วนการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
5. เอกสารการสมัครขอรับทุน
(1) ใบสมัคร
(2) เอกสารอื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ประกาศเกียรติคุณ
วุฒิบัตรหรือรูปภาพแสดงถึงรางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
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*ส่งเอกสารมายังสํานักงานสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ li.npru.ac.th ตามกําหนดในข้อ 6
6. กาหนดการดาเนินการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
กําหนดยื่นใบสมัคร
สอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ
อบรมเตรียมความพร้อมภาษา
อังกฤษ 20 ชั่วโมง
อบรมเตรียมความพร้อมภาษา
มาเลเซีย 10 ชั่วโมง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา
กําหนดส่งเล่มหนังสือเดินทาง
(Passport)

วันที่
1–26 มกราคม 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 11
มีนาคม 2561
19 – 26
กุมภาพันธ์ 2561
12 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561

สถานที่
สมัครออนไลน์ที่ li.npru.ac.th
หรือสํานักงานสถาบันภาษา
อาคารศูนย์ภาษาฯ ชัน้ 4
ห้องทดสอบ
อาคารศูนย์ภาษา ชัน้ 4
ห้องอบรม
อาคารศูนย์ภาษา ชัน้ 4
ห้องอบรม
อาคารศูนย์ภาษา ชัน้ 4
เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th
จะประกาศให้ทราบภายหลัง
เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th
สํานักงานสถาบันภาษา
อาคารศูนย์ภาษาฯ ชัน้ 4

*หมายเหตุ กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

