ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง ทุนการศึกษา โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization &
Digital Skills ยกระดับ English Proﬁciency skill และภาษาที่ 3 ประเทศเวียดนาม
__________________________________________________________

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองทางดานภาษาอังกฤษพรอมทั้งไดเรียนรูภาษา สังคม และวัฒนธรรมตางประเทศ ตามขอ
ตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ ชั้นปที่ 1 – 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ณ FPT University เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ระหวางวันที่ 20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563 รวมจํานวน 20 ทุน โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหทุน
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอกําหนดและเงื่อนไขการสมัครทุน
(1) มีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2) มีสถานภาพเปนนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปศึกษาในตางประเทศ
(3) ตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนจากสถาบันภาษาไปศึกษาในตางประเทศ
(4) ตองเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา และผานเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1) นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จะตองผานการทดสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบัน
ภาษาจัดหา (CEFR) อยางนอยระดับ B1
2) นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จะตองผานการทดสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่
สถาบันภาษาจัดหา (CEFR) อยางนอยระดับ A2
*นักศึกษาสามารถยื่นผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอื่นๆ ไดแก TOEIC, TOEFL หรือ
IELTS แทนการทดสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานที่สถาบันภาษาจัดหาได โดยตองไดรับการรับรองการสอบ
ภายในสองปของการกําหนดเวลาการรับสมัคร ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ดังนี้
CEFR
TOEIC
TOEFLITP
TOEFL IBT
IELTS
Level
A2
225 – 545
337 – 459
–
–
B1
550 ขึ้นไป
460 ขึ้นไป
57 ขึ้นไป
4.0 ขึ้นไป
(5) ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันภาษากําหนด ดังนี้
1) นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทํางานหรือรวมกิจกรรมที่สถาบันภาษามอบหมาย จํานวน
50 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2563 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
2) นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษาอยางเครงครัด ใน
ขณะที่ศึกษาอยูที่ FPT University เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

3) นักศึกษาตองไมกระทําการอันใดที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4) ผูปกครองนักศึกษาตองเซ็นสัญญายินยอมใหไปศึกษาที่ FPT University เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม
(6) นักศึกษาสามารถรับผิดชอบคาใชจายสมทบ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน เชน
คาอาหาร และคาใชจายสวนตัวอื่น ๆ
(7) ในกรณีที่นักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการมีอายุตํ่ากวา 20 ป และบิดาและมารดาเสียชีวิต
นักศึกษาจะตองมีผูปกครองที่ไดรับการแตงตั้งถูกตองตามกฎหมาย มิฉะนั้น นักศึกษาจะไมสามารถ
ดําเนินการยื่นขอทําหนังสือเดินทางได
2. การสนับสนุนจากโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการ เปนเงิน 669,750 บาท (หกแสนหก
หมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการอบรมเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
และภาษาเวียดนาม คาตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหารกลางวัน และคาลงทะเบียน
อบรม
3. การสนับสนุนจากสถาบันภาษา
(1) สถาบันภาษา จะชวยสนับสนุนในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ คาพาหนะ ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปและกลับระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
FPT University ประเทศเวียดนาม
3) ประสานงานดานการดําเนินการอบรมกับผูจัดโครงการ และ FPT University ประเทศ
เวียดนาม ตลอดการดําเนินการอบรมเพื่อใหกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาของนักศึกษาดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. หลักเกณฑในการพิจารณาใหทุน
(1) สถาบันภาษาจะคัดเลือกผูเขารวมโครงการในเบื้องตนโดยพิจารณา ดังนี้
1) เอกสารของผูสมัครตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว
2) ผูสมัครตองผานการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ (ภาษาเวียดนาม) จากสถาบัน
ภาษาอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงทั้งหมด และไดรับการสัมภาษณโดยคณะ
กรรมการคัดเลือกผูรับทุน ซึ่งมีคะแนนรวม 290 คะแนน และแบงเปนสัดสวน ดังนี้
2.1) คะแนนอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 15 ชั่วโมง พรอมคะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเปน
50 คะแนน
2.2) คะแนนอบรมภาษาเวียดนาม จํานวน 10 ชั่วโมง พรอมคะแนนทดสอบหลังเรียน คิด
เปน 40 คะแนน
2.3) คะแนนการสัมภาษณ คิดเปน 200 คะแนน แบงเปน
- ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและภาษาเวียดนามเบื้องตน
100 คะแนน
- บุคลิกภาพ และทัศนคติ 50 คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริบ 50 คะแนน
(2) เกณฑการคัดเลือกพิจารณาจากผูที่ไดลําดับคะแนนรวมสูงสุด ตามสัดสวนของแตละคณะ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 คน โดยสัดสวนการใหทุนสําหรับนักศึกษาจาก 5 คณะมี ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ (ศศ.บ.)
จํานวน 3 ทุน
- สาขาอื่นๆ
จํานวน 3 ทุน
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 5 ทุน
3) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 4 ทุน
4) คณะครุศาสตร
จํานวน 3 ทุน
5) คณะพยาบาลศาสตร
จํานวน 2 ทุน
*หมายเหตุ สัดสวนการใหทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของคณะกรรมการคัด
เลือกผูรับทุน
5. เอกสารการสมัครขอรับทุน
(1) ใบสมัคร 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
(4) สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ถามี)
(5) เอกสารอื่นๆ ที่ผูสมัครเห็นวานาจะเปนประโยชนตอการพิจารณา (ถามี) เชน คะแนนทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษ ประกาศเกียรติคุณวุฒิบัตรหรือรูปภาพแสดงถึงรางวัลที่ไดรับ เปนตน
*สงเอกสารมายังสํานักงานสถาบันภาษา หอง LI505 ชั้น 5 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและ
หอประชุม ตามกําหนดในขอ 6
6. กําหนดการดําเนินการ
ลําดับ

กิจกรรม

วันที่

1.

กําหนดยื่นใบสมัคร

2.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การทดสอบความรูทางภาษา
อังกฤษ

6 มกราคม 2563

เว็บไซตสถาบันภาษา
li.npru.ac.th

3.

ทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ

8 มกราคม 2563

หอง Lab Com ชั้น 4 อาคาร
ศูนยภาษาฯ

4.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การอบรมเตรียมความพรอม
ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม

8 มกราคม 2563

เว็บไซตสถาบันภาษา
li.npru.ac.th

5.
6.
7.
8.
9.
10.

อบรมเตรียมความพรอมภาษา
อังกฤษ
อบรมเตรียมความพรอมภาษา
เวียดนาม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การสอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการ
ศึกษา
ผูปกครองเซ็นสัญญาและกําหนด

วันนี้ – 27 ธันวาคม 2562

สถานที่
ดาวนโหลดใบสมัครที่
li.npru.ac.th หรือ หอง
LI505 ชั้น 5 อาคารศูนยภาษาฯ

11 และ 12 มกราคม
2563
18 และ 19 มกราคม
2563
22 มกราคม 2563
24 มกราคม 2563
7 กุมภาพันธ 2563
16 กุมภาพันธ 2563

หองอบรม LI6
อาคารศูนยภาษา ชั้น 4
หองอบรม LI6
อาคารศูนยภาษา ชั้น 4
เว็บไซตสถาบันภาษา
li.npru.ac.th
จะประกาศใหทราบภายหลัง
เว็บไซตสถาบันภาษา
li.npru.ac.th
สํานักงานสถาบันภาษาอาคาร

สงเอกสารที่เกี่ยวของ
(Passport)

ศูนยภาษาฯ ชั้น 5

*หมายเหตุ กําหนดการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
7. ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และมีอํานาจในการออก
คําสั่งหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่ไมขัดแยงกับประกาศนี้
8. ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติ หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร คําวินิจฉัยและคําสั่งการของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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