
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง   ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาและการเรียนรูวัฒนธรรม

ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน ประจําปงบประมาณ 2562
__________________________________________________________

  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีโอกาส

พัฒนาศักยภาพตนเองทางดานภาษา พรอมทั้งไดเรียนรูวัฒนธรรม การเขาสังคม และการใชชีวิตในตางประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน จึงไดจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ถึง 4 เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาและการเรียนรูวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย

Hungkuang ประเทศไตหวัน ระหวางวันท่ี 7 – 22 สิงหาคม 2562 จํานวน 4 ทุน โดยมีหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหทุนการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี้
  

1. ขอกําหนดและเง่ือนไขการสมัครทุน

(1) มีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ถึงชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(2) มีสถานภาพเปนนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปศึกษาในตางประเทศ

(3) ตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ไปศึกษาในตางประเทศ ในระยะ 2 ปที่ผานมา หรือ

เคยสละสิทธิการรับทุน

(4) ตองเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา และผานเกณฑที่กําหนด ดังน้ี

1) นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)และสาขาวิชาภาษา

อังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จะตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ Vantage

Placement Test for NPRU (CEFR) อยางนอย B1
2) นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จะตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ Vantage
Placement Test for NPRU (CEFR) อยางนอย A2

 *นักศึกษาสามารถยื่นผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอื่นๆ ไดแก TOEIC, TOEFL หรือ IELTS

แทนการทดสอบ Vantage Placement Test for NPRU (CEFR) ได โดยตองไดรับการรับรองการสอบภายใน

สองปของการกําหนดเวลาการรับสมัคร ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ดังนี้
  

CEFR Level TOEIC TOEFL ITP TOEFL IBT IELTS

A2 225 - 545 337 - 459 - -

B1 550 ขึ้นไป 460 ข้ึนไป 57 ขึ้นไป 4.0 ขึ้นไป

 



  (5) นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา อยางเครงครัด ในขณะ

ท่ีศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน

(6) นักศึกษาตองไมกระทําการอันใดท่ีเสื่อมเสียช่ือเสียงตอมหาวิทยาลัย

(7) นักศึกษาจะตองใหผูปกครองเปนผูเซ็นสัญญายินยอมใหไปศึกษาที่

มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน

(8) หลังจากเสร็จส้ินโครงการนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมและสะสมคะแนนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา

(9) นักศึกษาสามารถรับผิดชอบคาใชจายสมทบ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน เชน คา

ทําหนังสือเดินทาง คาอาหาร และคาใชจายสวนตัวอื่นๆ

(10) ในกรณีท่ีนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการมีอายุตํ่ากวา 20 ป และบิดาและมารดาเสียชีวิต

นักศึกษาจะตองมีผูปกครองท่ีไดรับการแตงตั้งอยางถูกกฎหมาย มิฉะนั้น นักศึกษาจะไมสามารถดําเนินการยื่น

ขอทําหนังสือเดินทางได

 

2. การสนับสนุนจากโครงการ

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสนับสนุนท้ังโครงการ เปนเงิน 74,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่รอย

บาทถวน) จากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาตั๋วเครื่อง

บิน คาวีซา คาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ คาพาหนะ และคาทางดวน

(2) มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน จะชวยสนับสนุนคาใชจายในโครงการ ไดแก คา

ธรรมเนียมการเขารวมโครงการ คาที่พัก คาอาหารกลางวัน และคาพาหนะเดินทางรับ-สงสนามบิน

 

3. หลักเกณฑในการพิจารณาใหทุน

(1) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาและการเรียนรูวัฒนธรรม

ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไตหวัน ประจําปงบประมาณ 2562 จะพิจารณาดังน้ี

1) เอกสารของผูสมัครตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว

2) ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณ คิดเปน 150 คะแนน แบงเปน

- ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องตนในการสื่อสาร       

 100 คะแนน

- บุคลิกภาพและทัศนคติ 25 คะแนน

- ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน

(2) เกณฑการคัดเลือกพิจารณาจากผูท่ีไดลําดับคะแนนรวมสูงสุด จํานวน 4 คน โดยสัดสวนการใหทุน

สําหรับนักศึกษาเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย Hungkuang กําหนด ดังนี้

1) นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 1 คน

2) นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน

3) นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จํานวน 2 ทุน

(3) กรณีมีผูสละสิทธิ์คณะกรรมการจะคัดเลือกนักศึกษาที่ไดตัวสํารองตามสัดสวนหรือตามดุลพินิจของ

คณะกรรมการ



 

4. เอกสารการสมัครขอรับทุน

(1) ใบสมัคร

(2) ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนดในขอ 1 

(3) เอกสารอ่ืนๆ ที่ผูสมัครเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณา (ถามี)

* ยื่นเอกสารการสมัครไดท่ีนางสาววัญวิริญจ แจงพลอย นักวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

5. กําหนดการดําเนินการ

 

ลําดับ กิจกรรม วันท่ี สถานที่

1. กําหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแตบัดนี้ –

11 เมษายน

2562

งานวิเทศสัมพันธ ชั้น 4 ตึก 15

ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

12   เมษายน

2562

เว็บไซดสถาบัน

ภาษา li.npru.ac.th

3. เขารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 17 เมษายน

2562

สถาบันภาษา เวลาจะแจงให

ทราบภายหลัง

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

สอบสัมภาษณ

18 เมษายน

2562

เว็บไซดกองนโยบายและแผน 
 http://dept.npru.ac.th/plan/

5. สอบสัมภาษณ 22 เมษายน

2562

จะประกาศใหทราบภายหลัง

6. ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา 23 เมษายน

2562

เว็บไซดกองนโยบายและแผน 
 http://dept.npru.ac.th/plan/

 
7. ผูปกครองเซ็นสัญญาและกําหนดสง

เอกสารท่ีเกี่ยวของ (Passport)

10 พฤษภาคม

2562

งานวิเทศสัมพันธ ชั้น 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ

 

*หมายเหต ุกําหนดการขางตนอาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูกับความเหมาะสม

 

6. ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และมีอํานาจในการออก

คําสั่งหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติท่ีไมขัดแยงกับประกาศนี้

 

http://dept.npru.ac.th/plan/


7. ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติ หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร คําวินิจฉัยและคําสั่งการของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถือเปนท่ีส้ินสุด

 

 ประกาศ ณ  วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2562

 

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
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