
 

 

        

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วาดวย  การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การใหทุนการศึกษา                   

แกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา              

ที่สรางชื่อสียงใหกับมหาวิทยาลัย และใหมคีวามสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม                  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการประชุม             

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา       

ที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 “อธิการบด”ี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการใหทุนการศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีตามแผนการศึกษา        

ในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 “ทุนการศึกษา” หมายความวา   เงินจากงบประมาณเงินรายไดที่มหาวิทยาลัยจัดสรร                      

ในแตละปการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๕  นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้ ไดแก 

 (๑)  เปนนักศึกษาที่มีผลงานดานการเรียนดีเดน 

 (๒)  เปนนักศึกษาทีม่ีผลงานดานกีฬาดีเดน 

 (๓)  เปนนักศึกษาที่มีผลงานที่ไดรับรางวัลดานทักษะทางวิชาการ ดานศิลปกรรมดีเดน 

 (๔)  เปนนักศึกษาไดรับการยกยองดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบําเพ็ญประโยชน หรืออาสาพัฒนา 

ดานสงเสริมประชาธิปไตย ดีเดนหรือเปนตัวแทนระดับประเทศ 

/ขอ ๖ ... 

 



 - ๒ -

ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการใหทุนการศึกษา เพื่อพิจารณานักศึกษาที่จะไดรับ

ทุนการศึกษา ประกอบดวย                   

(๑) รองอธิการหรือผูชวยอธิการบดผีูที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เปนประธานกรรมการ  

(๒) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ  เปนกรรมการ  

(๓) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ  

(๔) หัวหนางานบริหารทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้ จะตองมีคุณสมบัติ

ทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีความประพฤติดแีละปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๒) มีสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอเนื่องของภาคการศึกษาที่ขอใชสิทธิ์                        

การขอรับทุนการศึกษา 

ขอ ๘  หลักเกณฑการพิจารณาการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดานการเรียนดีเดน 

จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๗ และหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ไมนอยกวา ๓.๗๕ ของแตละปการศึกษา 

(๒) ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา ระดับ C 

(๓) ตองลงทะเบียนตามแผนการเรียนปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต ตอภาคการศึกษา 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอปการศึกษา 

 ขอ ๙ หลักเกณฑการพิจารณาการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดานกีฬาดีเดน จะตอง

มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๗ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา ๒.๐๐ รวมถึงมีผลงานดานกีฬา 

ดังตอไปนี ้

 (๑) กรณีไดเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ใหไดรับทุนการศึกษา 

ในภาคการศึกษาถัดไป ดังตอไปนี ้

  (๑.๑) เหรียญทอง ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๑.๒) เหรียญเงิน ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 (๒) กรณีไดเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหไดรับทุนการศึกษา 

ในภาคการศึกษาถัดไป ดังตอไปนี ้

  (๒.๑) เหรียญทอง ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

  (๒.๒) เหรียญเงิน ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  (๒.๓) เหรียญทองแดง ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) กรณีไดเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬานานาชาติ ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ดังตอไปนี ้

  (๓.๑) เหรียญทอง ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

  (๓.๒) เหรียญเงิน ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

  (๓.๓) เหรียญทองแดง ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท” 

/ขอ ๑๐ ... 



 - ๓ -

 ขอ ๑๐ กรณีภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไดแขงขันกีฬาและไดรับเหรียญรางวัลหลายรางวัลตาม              

ขอ ๙ (๑) ถึง (๓) ใหไดรับทุนการศึกษาในเหรียญรางวัลสูงสุดเพียงทางเดียว 

ขอ ๑๑  หลักเกณฑการพิจารณาการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูมีผลงานดานทักษะ         

ทางวิชาการ ดานศิลปกรรม ที่มีผูเขารวมการแขงขัน/ประกวดไมนอยกวา ๘ คน และไมนอยกวา ๘ สถาบัน/

หนวยงาน จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติทั่วไปและหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี ้

(๑) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับภาค ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ดังตอไปนี ้

 (๑.๑) รางวัลชนะเลิศ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับประเทศใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ดังตอไปนี ้

(๒.๑) รางวัลชนะเลิศ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  

(๒.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

(๒.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

(๓) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ดังตอไปนี ้

(๓.๑) รางวัลชนะเลิศ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

(๓.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท  

(๓.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ใหไดรับทุนการศึกษา ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

ขอ ๑๒  นักศึกษาผูมีผลงานดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบําเพ็ญประโยชน หรืออาสาพัฒนา                    

ดานสงเสริมประชาธิปไตยดีเดนหรือเปนตัวแทนระดับประเทศ หรือไดรับประกาศเกียรติคุณ ใหคณะกรรมการ

พิจารณาการใหทุนการศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๗ และหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี ้

(๑) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป                   

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับภาค ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป                      

ไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท 

(๓) กรณีไดรับประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป                     

ไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท  

ขอ ๑๓  กรณีนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาการใหทุนการศึกษาตามระเบียบนี้และไดรับสิทธิ์

การไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ใหไดรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทาย                

ทีก่ําลังศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

 

   

/ขอ ๑๔ ... 



 

ขอ ๑๔ นักศึกษาที่ไดรับสิทธิ์การ

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับ

ทั้งนี้ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

 ขอ ๑๕  วิธีการและแนวปฏิบัติในการขอรับ

ตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูตีความวินิจฉัยชี้ขาด

โดยใหถือเปนที่สุด และรายงานให

  

ประกาศ  ณ  วันที่

 

                                                        
    

    

- ๔ -

นักศึกษาที่ไดรับสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาแลว แตมีความประพฤติ

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการไดพิจารณาตัดสิทธิ์การใหทุน

ตามจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับในภาคการศึกษานั้น

ทั้งนี้ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้ไปแลว ทุกๆ ป

วิธีการและแนวปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษาและอัตราเงินทุนการศึกษาของแตละป                 

ตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูตีความวินิจฉัยชี้ขาด

และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แตมีความประพฤติไมเหมาะสมขัดตอ

และคณะกรรมการไดพิจารณาตัดสิทธิ์การใหทุน

ในภาคการศึกษานั้นคืนใหกับมหาวิทยาลัย                        

ตามระเบียบนี้ไปแลว ทุกๆ ป 

เงินทุนการศึกษาของแตละป                 

ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง                        

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูตีความวินิจฉัยชี้ขาด                      
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