ที่ ๐๐๙๖ /๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทํางานเพื่อหารายได$ระหว%างเรียน
ป'การศึกษา ๒๕๖๐ (ช%วงป-ดภาคฤดูร$อน)
--------------------------------------------------------ด$วยมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเลย มี นโยบายช%วยเหลื อด$ านทุนการศึ กษาแก%นักศึ กษาที่ กําลังศึกษาในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏเลยภาคปกติ ที่ มี ป6 ญหาด$ านการเงิ น โดยการจั ดสรรงบประมาณเพื่ อมอบเป: นทุ นการศึ กษาประเภททุ นทํ างาน
ระหว%างเรียนให$ แก% นักศึกษาให$มี รายได$ระหว% างเรี ยน อั นเป:นการบรรเทาความเดือดร$ อนทางด$าการเงินให$แก%นักศึ กษา
เพื่อให$การดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข$างต$นเป:นไปด$วยความเรียบร$อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค<ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทํางานระหว%างเรียน ป'การศึกษา ๒๕๖๐
(ช%วงป-ดภาคฤดูร$อน) จํานวน ๔๐ ทุน โดยให$ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค<ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร<มใบสมัครขอรับทุนและ
ส%งใบสมัครขอรับทุนดังกล%าวได$ตั้งแต%บัดนี้เป:นต$นไปจนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม%เว$นวันเสาร<-อาทิ ตย< ยกเว$ นวันหยุ ดนักขั ตกฤษ< และวันหยุดชดเชย ที่ห$องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔
อาคารวิชญาการ ในส%วนของนักศึกษาศูนย<การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก%น สามารถรับแบบฟอร<มใบสมัคร
ขอรับทุนดังกล%าวได$ที่ห$องสํานักงาน ศูนย<การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก%น
๒. คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทํางานเพื่อหารายไดระหว)างเรียน (ช)วงป-ดภาคฤดูรอน)
๒.๑ นักศึกษาต$องมีผลการเรียนไม%น$อยกว%า ๒.๒๕ ขึ้นไป ถ$ามีผลการเรียนต่ํากว%านี้ให$อาจารย<ที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ<นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๒ ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย<
๒.๓ มีความประพฤติดี ไม%ถูกร$องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
๒.๔ มีความเสียสละเพื่อส%วนรวม เช%นเข$าร%วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอย%างสม่ําเสมอ
๒.๕ มีความรับผิดชอบต%อหน$าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได$รับมอบหมาย
๒.๖ นักศึกษาทุนกู$ยืม กยศ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช$สิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนี้ได$
๓. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ2
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู$มีสทิ ธิเข$ารับการสอบสัมภาษณ<ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู$ที่มีสิทธิเข$ารับการ
สอบสัมภาษณ<ได$ที่บอร<ดประชาสัมพันธ<หน$าห$องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ หรือเว็บไซต<
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th
๓.๒ นักศึกษาภาคปกติศูนย<การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก%น สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ผู$ที่มีสิทธิเข$ารับการสอบสัมภาษณ<ได$ที่บอร<ดประชาสัมพันธ<หน$าห$องสํานักงาน ศูนย<การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก%น หรือเว็บไซต<มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th
..../ ๔. จํานวนทุนการศึกษา
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๔. จํานวนทุนการศึกษา
๔.๑ จัดสรรเป:นทุนการศึกษาให$กับนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จํานวน ๓๕ ทุน
๔.๒ จั ดสรรเป: นทุ นการศึ กษาให$ กั บนั กศึ กษาภาคปกติ ศู นย< การศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย
จังหวัดขอนแก%น จํานวน ๕ ทุน
๕. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
๕.๑ ใบสมัครขอรับทุนฯ
๕.๒ ใบรายงานผลการเรียน (สามารถปริ้นเองจากระบบบริการการศึกษา)
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (รับรองสําเนาถูกต$อง)
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต$อง)
๕.๕ เอกสารแฟ\มสะสมผลงาน อื่นๆ (ถ$ามี)

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๖. เงื่อนไขการรับทุนทํางานเพื่อหารายไดระหว)างเรียน
๖.๑ นั กศึ กษาต$ องสามารถปฏิ บั ติงานได$ในช% วงป- ดภาคฤดู ร$ อน ป' การศึ กษา ๒๕๖๐ (พฤษภาคม –
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) โดยปฏิบัติงานไม%เกินวันละ ๗ ชั่วโมง รวมหนึ่งเดือนปฏิบัติงานได$ไม%เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ต%อคน
๖.๒ นั กศึ กษาต$ องจั ดทํ าและจั ดส% งรายงานการปฏิ บั ติงานประจํ าวั นในแต% ละเดื อนตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน โดยส%งเอกสารขอเบิกทุนการศึกษาในเดือนที่ปฏิบัติงานนั้นๆไม%เกินวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม%
ส%งเอกสารขอเบิกทุนการศึกษาภายในระยะที่กําหนดดังกล%าวกองพัฒนานักศึกษาจะยกยอดไปเบิกในเดือนถัดไป
๖.๓ จํานวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได$รับเงินค%าตอบแทนการปฏิบัติงานเป:นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
๔๐ บาท ไม%เกินเดือนละ ๒๐๐ ชั่ วโมงต% อคน การจะได$รั บค% าตอบแทนมากหรือน$อยขึ้นอยู% กั บชั่ วโมงการปฏิบั ติงานของ
นักศึกษา แต%ละคน
๖.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการให$ทุนแก%นักศึกษาได$ทันที ในกรณีพิสูจน<
ทราบว%านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการขอรับทุนและไม%ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนตามประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู$ช%วยศาสตราจารย<อารีวรรณ< บังเกิด)
รองอธิการบดีฝ_ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

