ลำดับที่..............

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สมุดประจาตัวนิสิตท ุนการศึกษา
ชื่อ – นามสก ุล................................................ลาดับที่.......................................
รหัสประจาตัวนิสิต................................ชัน้ ปี .....................................................
วัน เดือน ปี เกิด ...............................................................................................
สัญชาติ...........................เชื้อชาติ...........................ศาสนา................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................................................................
บ้านเลขที่..........................................................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...............................................................................................
โทรศัพท์ (บ้าน /ผูป้ กครอง)...............................................................................
เลขที่สม ุดบัญชีธนาคาร.....................................................................................
สาขา................................................................................................................
จังหวัด.............................................................................................................
ข้อมูลการรับท ุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อท ุน

ปีที่ได้รบั

ปีละ (บาท)

1
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บันทึกการติดต่อสอบถามงานท ุนการศึกษา
ปณิธานงานท ุนการศึกษา

ครัง้ ที่

วัน/เดือน/ปี

เรือ่ งการติดต่อ

ผูร้ บั ติดต่อ

มุง่ เน้นบริการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
นิสติ รูค้ ณ
ุ ค่าของเงินตรา เพียรศึกษาอย่างตัง้ ใจ

พันธกิจงานท ุนการศึกษา

ให้การช่วยเหลือผูข้ าดแคลน
ยากจนและด้อยโอกาส
ได้มเี งินทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
จนสาเร็จปริญญา

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร.054-466666 ต่อ 1070

2
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รายงานผลการเรียน
ชั้นปี
เทอม 1

ชั้นปี
เทอม 1

ปี การศึกษา...............
เทอม 2
เทอม 3

ปี การศึกษา...............
เทอม 2
เทอม 3

บทบาทหน้าที่ของนิสิตท ุนการศึกษา
เฉลีย่ สะสม

เฉลีย่ สะสม

1. ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนให้ผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี
2. นิสต
ิ ต้องตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าของเงินทุนที่ได้รบั และค่าใช้จ่ายอย่าง

ประหยัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. ประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม
4. ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์เพื่อตอบแทนเจ้าของทุนการศึกษา
5. ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม
หมายเหต ุ ** การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของนิสิตท ุนการศึกษา
มีผลต่อการพิจารณาท ุนการศึกษา

ชั้นปี
เทอม 1

ชั้นปี
เทอม 1

ปี การศึกษา...............
เทอม 2
เทอม 3

ปี การศึกษา...............
เทอม 2
เทอม 3

เฉลีย่ สะสม
หน่วยท ุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 1070
เฉลีย่ สะสม

3
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รายงานการใช้จ่ายเงินท ุน
ประเภทท ุนการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
ท ุนการศึกษาแบบให้เปล่า
เป็ นทุนที่ได้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยาหรือผูม้ ีจิตศัทธาบริจาค
1. ทุนการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดหลักสูตรการศึกษา
2. ทุนการศึกษาไม่ตอ่ เนือ่ งเป็ นเงินทุนให้นสิ ิตในปี การศึกษานัน้ ๆ
3. ทุนการศึกษาเฉพาะวิชา ได้รบั สนับสนุนจากผูม้ ีจิตศรัทธาผ่านคณะ
โดยตรง
ระยะเวลาและสถานที่รบั สมัคร
1. รับสมัครตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ของทุกปี
2. สถานที่รบ
ั สมัคร สามารถสมัครได้ที่ งานทุนการศึกษา

กองกิจการนิสิต
ค ุณสมบัตินิสิตที่สมัครขอรับท ุนการศึกษา
1. เป็ นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
3. เป็ นผูม้ ีความเอาใจใส่ในการศึกษา และมีผลการเรียนสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้
4. ไม่เป็ นผูร้ บั ทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่กอ่ นแล้ว
5. มีคณ
ุ สมบัตติ ามผูส้ นับสนุนทุนการศึกษากาหนด

รายการเบิก

รายรับ

รายจ่าย คงเหลือ

4
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รายงานการใช้จ่ายเงินท ุน
วัน/เดือน/ปี
ภาคเรียนที่....

รายการเบิก

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับท ุน
1. ผูร้ บั ทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ภายในมหาวิทยาลัย คณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเว้นแต่มีเหตุอนั สมควร
2. ผูร้ บั ทุนต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ภายใน 2
สัปดาห์หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียน
ให้งานทุนการศึกษาทราบ
3. ผูร้ บั ทุนต้องมาปฏิบตั งิ านหรือบาเพ็ญประโยชน์ตามเงือ่ นไขที่ผใู้ ห้ทนุ
กาหนด เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง /ภาคการศึกษา
4. ผูร้ บั ทุนจะต้องมาลงชื่อรับเงินทุนการศึกษาด้วยตนเองเป็ นประจาทุก
เดือนภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน
5. กรณีที่นสิ ิตไม่มาปฏิบตั งิ าน หรือ ระยะเวลาที่กาหนด
ผูใ้ ห้ทนุ จะตัดสิทธิในการขอรับทุน

1.
2.
3.
4.
5.

การเพิกถอนสิทธิ์ของผูท้ ี่ได้รบั ท ุนการศึกษา
สิทธิ์ในการได้รบั ท ุนการศึกษา เป็นอันระงับ
เมื่อผูท้ ี่ได้รบั ท ุนการศึกษา
เมื่อนิสิตที่ได้รบั ทุนการศึกษา ถึงแก่กรรม
เมื่อนิสิตไม่ทาตามเงือ่ นไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่
เมื่อนิสิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ตดั สิทธิ์การรับ
ทุนการศึกษา
ผูใ้ ห้ทนุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันควรที่จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ผูร้ บั ทุนได้ลาออกหรือถูกไล่ออกจากการเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ นิสิตทุนการศึกษา
(กิจกรรมหลักทีต่ ้องเข้ าร่ วม)
กิจกรรม
ว/ด/ป
หน่ วยงาน จานวน (ชม.)
ภาคเรียนที่
1.ประชุมนิสิตทุนการศึกษา
1.1 ปฐมนิเทศนิสิตทุน
1.2 ประชุมนิสิตทุน
2. กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 โครงการปลูกป่ า
2.3............................................
2.4...........................................
2.5...........................................
3. กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1.............................................
3.2.............................................
3.3.............................................
3.4..............................................
3.5.............................................
4. โครงการ(อื่น).................................
...........................................................
รวมชั่วโมง
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5

รายงานการใช้จ่ายเงินท ุน
ผู้รับรอง

วัน/เดือน/ปี
ภาคเรียนที่..........

รายการเบิก

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

9

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นิสิตท ุนการศึกษา
กิจกรรม

ว/ด/ป

ภาคเรียนที่.................

รวมชัว่ โมง

หน่วยงาน

จานวน ผูร้ บั รอง
(ชม.)

6

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นิสิตท ุนการศึกษา
กิจกรรม

ว/ด/ป

ภาคเรียนที่...............

รวมชัว่ โมง

หน่วยงาน

จานวน ผูร้ บั รอง
(ชม.)

7

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นิสิตท ุนการศึกษา
กิจกรรม

ว/ด/ป

ภาคเรียนที่.................

รวมชัว่ โมง

หน่วยงาน

จานวน ผูร้ บั รอง
(ชม.)

8

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นิสิตท ุนการศึกษา
กิจกรรม

ว/ด/ป

ภาคเรียนที่.................

รวมชัว่ โมง

หน่วยงาน

จานวน ผูร้ บั รอง
(ชม.)

