
    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง รับสมัครทุนการศกึษาภายในมหาวิทยาลัย เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  
 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร  
รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า 
ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนส าหรับนักศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พ.ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาดังกล่าว             
โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้ 
  ๑) ทุนเรียนดี   
  ๒) ทุนกิจกรรมดี   
  ๓) ทุนจิตอาสา 
  ๔) ทุนขาดแคลน     
   
 ๑. ผู้ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับประโยชน์ 
  ทุนการศึกษานี้ เป็นประเภททุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกมัดหรือเง่ือนไขใดๆ 
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 
  ๒.๑) คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนเรียนดี 

๒.๑.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒.๑.๒ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๒.๑.๓ มีใบรับรองรายงานผลการเรียน ออกโดยส านักวิชาการและประมวลผล 
๒.๑.๔ มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงถึงความยากจนของครอบครัว (ถ้ามี) 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ยกเว้นทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. 
๒.๑.๖ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใช้ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย 
 
 
 
 



 
  ๒.๒) คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนกิจกรรมดี 

๒.๒.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒.๒.๒ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๒.๒๕ ขึ้นไป 
๒.๒.๓ มีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย 
๒.๒.๔ เป็นผู้น านักศึกษาในสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาหรือ 

ประธานชมรมในมหาวิทยาลัย 
๒.๒.๕ มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงถึงความยากจนของครอบครัว (ถ้ามี) 
๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ยกเว้นทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. 

  ๒.๓) คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนจิตอาสา 
๒.๓.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒.๓.๒ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๒.๒๕ ขึ้นไป 
๒.๓.๓ เป็นนักศึกษาที่มจีิตส านึกทางสังคม หรือจิตสาธารณะ เป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ      
         เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
         และสังคมทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๓.๔ มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงถึงความยากจนของครอบครัว (ถ้ามี) 
๒.๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ยกเว้นทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. 

  ๒.๔) คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนขาดแคลน 
๒.๕.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒.๕.๒ มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงสุดสะสม (GPAX) ๒.๕๐ ขึ้นไป  
๒.๕.๓ มีใบรับรองรายงานผลการเรียน ออกโดยส านักวิชาการและประมวลผล 
๒.๕.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใช้ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย 
๒.๕.๕ ต้องเขียนบรรยายแสดงถึงความขาดแคลนและยากจนของตนเอง                  
         ไม่น้อยกว่า ๑ หน้ากระดาษ  โดยระบุความถึงสาเหตุและความต้องการ     
         เพ่ือให้การช่วยเหลือ  

 
 ๓. การรับสมัครขอทุนการศึกษาและย่ืนใบสมัคร 
     ผู้ ส มั ค ร ข อ รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  htpp://sa.reru.ac.th ห รื อ 
www.reru.ac.th ส านักกิจการนักศึกษา พร้อมสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ส านักกิจการ
นักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง B๒  อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เว้นวันหยุดราชการ            
โดยส่งหลักฐานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสาร หากระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง จะถือว่าสละสิทธิ์  
 
 
 
 
 
 

http://www.reru.ac.th/


 ๔. หลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง 
  ๔.๑ ส าเนาบัตรนักศึกษา (ยกเว้น รหัส ๖๑)   จ านวน ๑   ฉบับ 
  ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว(ติดใบสมัคร)จ านวน  ๑  แผ่น 
  ๔.๕ หลักฐานที่แสดงตามคุณสมบัติตามทุนที่จะขอรับทุนการศึกษา 

๔.๖ หลักฐานอื่นๆ อาทิ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น    
 

๕. ระยะเวลาการรับสมัคร 
  วันนี้เป็นต้นไป – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร 
  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกทุนการศึกษา 

 ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   พิจารณาสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
  ๑ – ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   ผู้มีสิทธิ์ฯ ด าเนินการยืนยันการขอรับทุน 
    ๔   ธันวาคม  ๒๕๖๑   รับทุนการศึกษา 
 

๖. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา       
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
      

๗. การประกาศผลการคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่ อผู้ ไ ด้ รั บทุนการศึ กษา  ณ  บอร์ดประชาสั ม พันธ์   ชั้ น  ๒  ห้ อง  B๒                  
ส านักกิจการนักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ และเว็บไซต์ส านักกิจการนักศึกษา htpp://sa.reru.ac.th  
ภายใน ๓ วัน จากวันพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน หากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแล้ว              
ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวัน เวลา ที่ส านักกิจการนักศึกษาก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๕   พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
 

(อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


