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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

ความเป็นมา 
การศษกวาเป็ภกระบฦภการที่ฟศพภาบุคคลให้มี

คฦามรู้ คฦามสามารถ ซษ่งถือเป็ภการลงทุภใภทรศฟยากร
มภุวยยอย่างหภษ่ง โดยผลตอบแทภที่ได้รศบจากการศษกวา  
มีทศ้งผลตอบแทภส่ฦภบุคคล เช่ภ  การประกอบอาชีฟ         
การมีรายได้ใภอภาคต และผลตอบแทภทางสศงคม เช่ภ 
การมีคุมภาฟชีฦิตที่ดีการเจริรเติบโตทางเศรวฐกิจ 
เป็ภต้ภ ดศงภศ้ภ การศษกวาจษงเป็ภฟื้ภฐาภที่ส าคศรที่สุดใภ
การฟศพภาชุมชภ ท้องถ่ิภ และประเทศชาติ แต่เภื่องจาก
คฦามสามารถใภการได้รศบโอกาสทางการศษกวาของแต่
ละบุคคล ใภสศงคมมีไม่เท่ากศภ ดศงภศ้ภ บทบาทการ
สภศบสภุภด้าภการศษกวาของภาครศฐ จษงมีคฦามส าคศรที่
จะช่ฦยลดคฦามเหลื่อมล้ าของโอกาสใภการเข้าถษง
การศษกวา และช่ฦยให้บุคคลใภสศงคมได้รศบโอกาสทาง
การศษกวามากขษ้ภ 

จากสถาภการมยการแฟร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไฦรศสโคโรภา 2019 (Covid-19) ที่ขยายฦงกฦ้างไป       
ทศ่ฦโลก ได้ส่งผลกระทบต่อสศงคมไทยเป็ภอย่างมาก 
โดยเฉฟาะภาฦะทางเศรวฐกจิที่ตอ้งหยุดชะงศก ฟร้อมกศบ
รายได้และก าลศงซ้ือที่ลดลง ท าให้ลุกลามเป็ภฦิกฤติทาง
เศรวฐกิจ ซษ่งครอบครศฦจ าภฦภไม่ภ้อยประสบปัรหา 
อาทิ การถูกเลิกจ้าง ถูกภายจ้างลดฦศภท างาภ ธุรกิจ
ส่ฦภตศฦถูกปิด รายได้ลดลง และไม่สามารถประกอบ
อาชีฟได้ตามปกติ เป็ภต้ภ ซษ่งที่ผ่าภมา กระทรฦงการ
อุดมศษกวา ฦิทยาศาสตรย ฦิจศย และภฦศตกรรม (อฦ.)           
ได้ให้คฦามส าคศรกศบผลกระทบที่เกิดขษ้ภ โดยขอคฦาม
ร่ฦมมือจากสถาบศภอุดมศษกวาและหภ่ฦยงาภใภสศงกศด 
อฦ. ร่ฦมกศภออกมาตรการช่ฦยเหลือทางเศรวฐกิจให้แก่ 
ภิสิต ภศกศษกวา และประชาชภทศ่ฦไป ตลอดจภฟิจารมา
ก าหภดมาตรการให้คฦามช่ฦยเหลือแก่ผู้ที่ ได้รศบ
ผลกระทบจากสถาภการมยดศงกล่าฦ เฟิ่มเติมตามคฦาม
เหมาะสม 

ด้ฦยเหตุผลข้างต้ภ มหาฦิทยาลศยราชภศฏ          
ฟิบูลสงคราม ซษ่งเป็ภสถาบศภอุดมศษกวาเฟื่อการ
ฟศพภาท้องถ่ิภ ได้เล็งเห็ภถษงคฦามส าคศรของเยาฦชภ
และการศษกวา ใภมุมมองที่ฦ่า “เยาฦชภ คือ อภาคต
ของชาติ และการศษกวา คือ อภาคตของเยาฦชภ” 
มหาฦิทยาลศยจษงมีแภฦคิด จศดตศ้งโครงการทุภยกเฦ้ภค่า
บ ารุงการศษกวา  เฟื่อช่ฦยเหลือและมอบโอกาสให้แก่
ภศกเรียภที่เรียภดี มีคฦามสามารถ และคฦามประฟฤติ
ดี แต่ขาดแคลภทุภทรศฟยย ให้สามารถเข้าศษกวาต่อใภ
ระดศบอุดมศษกวา และเฟื่อช่ฦยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองและภศกเ รียภใภส่ฦภค่าเล่าเ รียภ                    
โดยภศกเรียภที่ผ่าภการคศดเลือกเข้าเป็ภภศกศษกวาใภ
โครงการฯ จะได้รศบทุภยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวา                
และมีสิทธิเข้าศษกวาใภหลศกสูตรระดศบปริรราตรี 
ตามที่มหาฦิทยาลศยก าหภด ซษ่งจะเป็ภการส่งเสริมและ
สภศบสภุภเยาฦชภที่มีคฦามรู้คฦามสามารถเหล่าภศ้ภให้
สามารถได้เข้าถษงการศษกวา จภส าเร็จเป็ภบศมฑิตที่มี
คุมภาฟ เฟื่อเป็ภฟลศงส าคศรใภการฟศพภาชุมชภ 
ท้องถ่ิภและประเทศชาติต่อไป  
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ทุนเรยีนดเีพชรกาซะลอง และ  
ทุนการศกึษาพษิณุโลก - สุโขทยั  

1 ต าบล 1 ทุน 

โครงการทนุยกเว้นคา่บ ารงุการศกึษามี 2 โครงการ  

1 



วัตถุประสงค์ 
     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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สร้างโอกาสทางการศษกวาให้แก่ภศกเรียภที่เรียภดี มีคฦามสามารถ และคฦาม
ประฟฤติดี  แต่ขาดแคลภทุภทรศฟยย ได้เข้าศษกวาต่อใภระดศบอุดมศษกวา 

หลศกสูตรระดศบปริรราตรีของมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงคราม 

3 ประการ 

สภองภโยบายของกระทรฦง อฦ. โดยการช่ฦยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองและภศกศษกวาใภส่ฦภค่าเล่าเรียภ ช่ฦงฦิกฤติทางเศรวฐกิจ  

จากสถาภการมยการแฟร่ระบาดของ โคฦิด-19 

ผลิตบศมฑิตที่ฟษ่งประสงคยเป็ภที่ยอมรศบคุมภาฟมาตรฐาภ และมีคฦามรู้
คฦามสามารถ เฟื่อเป็ภก าลศงส าคศรใภการสภศบสภุภการท างาภฦิจศย                      

การบริการฦิชาการ และการท าภุบ ารุงศิลปฦศพภธรรม ร่ฦมกศบคมาจารยย  
เฟื่อสร้างช่ือเสียงให้กศบมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงครามต่อไปใภอภาคต 

  
ส่งเสริมสภศบสภุภให้ภศกเรียภระดศบมศธยมศษกวาตอภปลายที่มีคฦามรู้

คฦามสามารถและคฦามประฟฤติดี ได้เข้าศษกวาต่อใภ ม.ราชภศฏฟิบูลสงคราม  
โดยการให้ทุภยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวาใภหลศกสูตรระดศบปริรราตรี 

ตามที่มหาฦิทยาลศยก าหภด ส าหรศบโครงการทุภยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวา  

ปีการศกึษา 2564 จัดสรร 229 ทุน 
 ทุนเรยีนด ีเพชรกาซะลอง จ านวน 50 ทุน 

 ทุนการศกึษาพษิณโุลก - สุโขทยั 1 ต าบล 1 ทุน จ านวน 179 ทุน 

2 

1 

3 

เป้าหมาย 



ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

เกณฑ์การคัดเลือก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้สมคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัเิฉพาะของแตล่ะโครงการฯ จะไดร้บัทนุยกเวน้ 
ค่าบ ารงุการศกึษา โดยมรีะยะเวลาการใหท้นุไมเ่กนิระยะเวลาของหลกัสูตร  

โดยไมม่ขีอ้ผกูมดัใดๆ เกี่ยวกบัการชดใช้ทนุ ตามเงือ่นไขหลงัไดร้บั
ทุนการศกึษา และมสิีทธเิขา้ศกึษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี 

ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

3 

มีคฦามรู้คฦามสามารถและคฦามประฟฤติดี  

ก าลศงศษกวาอยู่ใภชศ้ภมศธยมศษกวาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  2 

1 

3 มีผลการเรียภเฉลี่ยสะสม (GPAX) ใภระดศบมศธยมศษกวาตอภปลาย 5 ภาค
การศษกวาขษ้ภไป ไม่ภ้อยกฦ่า 2.50 ใภแผภการเรียภ ตามที่แต่ละหลศกสูตรก าหภด  

ฟิจารมาจากแฟ้มผลงาภ (Portfolio)  4 



ลักษณะทุน 
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

เป็ภทุภการศษกวาประเภทให้เปล่า โดยภศกศษกวาโครงการทุภเรียภดี
เฟชรกาซะลอง จะได้รศบทุภด้ฦยการยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวา ตลอด
ระยะเฦลา 4 ปี ตามหลศกสูตรปริรราตรีที่ก าหภด 

มหาฦิทยาลศยฯ จะด าเภิภการยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวา ส าหรศบภศกศษกวา
ระดศบปริรราตรี 4 ปี ตลอดหลศกสูตร แต่ไม่เกิภ 8 ภาคการศษกวา 
ยกเฦ้ภการลงทะเบียภเรียภใภ ภาคฤดูร้อภ  

กรมีเป็ภภศกศษกวาโครงการทุภเรียภดีเฟชรกาซะลอง สามารถขอรศบ
ทุภการศษกวาจากแหล่งทุภอื่ภๆ ได้อีก เช่ภ กองทุภเงิภให้กู้ยืมเฟื่อ
การศษกวา (กยศ.) โดยย่ืภกู้เฉฟาะค่าครองชีฟ กองทุภเงิภยืมฉุกเฉิภ  



ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

ข้อผูกพันการรับทุน 

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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 ระหฦ่างการศษกวาผู้เรียภต้องมีผลการเรียภเฉล่ียสะสมไม่ภ้อยกฦ่า 2.75 ใภแต่ละปี
การศษกวา  และระหฦ่างการศษกวาใภแต่ละชศ้ภปี ต้องบ าเฟ็รประโยชภยช่ฦยมหาฦิทยาลศย         
โดยมีรายละเอียดดศงภี้ 
 • ภศกศษกวาชศ้ภปีที่ 1 ช่ฦยงาภมหาฦิทยาลศย หรือคมะ เช่ภ ท างาภจิตอาสา ช่ฦยงาภ
บริการฦิชาการ ร่ฦมท างาภกิจกรรมของมหาฦิทยาลศย เป็ภต้ภ จ าภฦภ 150 ชศ่ฦโมงต่อปี
การศษกวาโดยเฉลี่ย 
 • ภศกศษกวาชศ้ภปีที่ 2 ช่ฦยงาภอาจารยยใภสาขาฦิชา หรือคมะ 
 • ภศกศษกวาชศ้ภปีที่ 3 ท าโครงงาภร่ฦมกศบอาจารยยใภสาขาฦิชา หรือคมะ 
 • ภศกศษกวาชศ้ภปีที่ 4 ภ าเสภอผลงาภหรือจศดท าภฦศตกรรม เช่ภ ผลงาภด้าภการฦิจศย 
ผลงาภด้าภฦิชาการ เป็ภต้ภ  

ประการที่ 1 



ข้อผูกพันการรับทุน 
     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

ประการที่ 2 
 ต้องเข้าร่ฦมกิจกรรมเสริมหลศกสูตรและกิจกรรมฟิเศวของคมะ/มหาฦิทยาลศย จศดขษ้ภอย่าง
สม่ าเสมอ  ให้สอดคล้องกศบเป้าประสงคยของ แผภยุทธศาสตรยการฟศพภามหาฦิทยาลศยราชภศฏ 
ฟิบูลสงคราม  โดยคมะกรรมการด าเภิภงาภประจ าคมะให้เป็ภไปตามค าสศ่งของคมะต่างๆ                
เฟื่อส่งเสริมและฟศพภาด้าภต่างๆ ดศงภี้ 
 1) กิจกรรมเฟื่อส่งเสริมคฦามรู้ด้าภฦิชาการ  โดยมีฦศตถุประสงคยเฟื่อส่งเสริมและฟศพภา
ศศกยภาฟฦิชาการให้เต็มที่กระตุ้ภส่งเสริมคฦามสภใจศษกวา เช่ภ เข้าร่ฦมอบรมเตรียมคฦามฟร้อม
ฟื้ภฐาภใภการศษกวา อบรมเสริมทศกวะการใช้ภาวาอศงกฤวและคอมฟิฦเตอรย  อบรมฟศพภา
ศศกยภาฟคฦามเป็ภผู้ภ า  อบรมฝึกการถ่ายทอดคฦามรู้ อบรมคฦามร่ฦมมือใภการท างาภร่ฦมกศภ
เป็ภหมู่คมะ  
 2) กิจกรรมเฟื่อส่งเสริมคุมธรรม  เป็ภกิจกรรมส าหรศบภศกศษกวาเฟื่อเสริมสร้างภศกศษกวา
ให้เป็ภบศมฑิตท่ีมีคุมภาฟและคุมธรรม  
 3) กิจกรรมทางฦิชาการและบริการสศงคม  เป็ภกิจกรรมส าหรศบภศกศษกวาที่จะได้มีส่ฦภร่ฦม
ใภการจศดกิจกรรมฦิชาการและบริการสศงคม รฦมทศ้งการท าภุบ ารุงและสืบสาภศิลปฦศพภธรรมของ
ชุมชภท้องถิ่ภ การเสริมสร้างประเฟมีและฦศพภธรรม การอภุรศกวยฟลศงงาภและสิ่งแฦดล้อม รฦมทศ้ง
กิจกรรมคฦามร่ฦมมือด้าภอื่ภๆ ระหฦ่างมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงครามและชุมชภ 
 4) กิจกรรมเสภอผลงาภและร่ฦมประชุมสศมมภาทางฦิชาการ  เป็ภกิจกรรมส าหรศบ
ภศกศษกวาที่จะมีโอกาสเสภอผลงาภฦิจศยและงาภท่ีสร้างสรรคยร่ฦมกศบคมาจารยย ใภรูปแบบโปสเตอรย
หรือแบบบรรยาย หรือส่ิงตีฟิมฟย  



ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

การติดตาม ก ากับ 
ดูแลนักศึกษา
ระหว่างศึกษา 

 
1. กองฟศพภาภศกศษกวาและกองบริการ

การศษกวา ดูแลเก่ียฦกศบการลงทะเบียภ การโอภ
รายฦิชา  แต่ละภาคการศษกวา ผลการเรียภไม่ให้
ฟ้ภสภาฟ 

2. อาจารยยที่ปรษกวา ดูแลเก่ียฦกศบด้าภ
การเรียภ และคฦามประฟฤติ ช่ฦยเหลือแภะภ า 
ให้ค าปรษกวาแก่ภศกศษกวา ทศ้ ง ด้าภการศษกวา     
ด้าภฦิชาการ ฦิชาชีฟ ด้าภการฟศพภาบุคลิกภาฟ  
การท ากิจกรรมและการเข้าร่ฦมกิจกรรม การใช้
บริการและสฦศสดิการต่างๆ 

3. สาขาฦิชาและคมะที่สศงกศด รศบรองการ
บศภทษกกิจกรรม ดูแลภศกศษกวาช่ฦยงาภ บ าเฟ็ร
ประโยชภยจิตอาสา  กิจกรรมต่ างๆใภระดศบ
สาขาฦิชาและคมะ การท าโครงงาภร่ฦมกศบ
อาจารยยใภสาขาฦิชาหรือคมะ การภ าเสภอผลงาภ 
ภฦศตกรรม  

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“การพน้สภาพ” 
กรณมีกีารยา้ยสาขาวชิา 

จะถอืวา่ส้ินสุด 
การรบัทนุการศกึษา 

7 



แนวปฏิบัติการขอ
ยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษา 

     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

1) ภศกศษกวาโครงการทุภเรียภดีเฟชร
กาซะลอง ลงทะเบียภเรียภ ทางเฦ็บไซตยกอง
บริการการศษกวา www.reg.psru.ac.th  
ตามปฏิทิภการศษกวาทุกภาคการศษกวา  

โดยไม่ต้องช าระเงิภ  

2) ฟิมฟยใบลงทะเบียภ ฟร้อมบศภทษก
เอกสารใบลงทะเบียภเป็ภไฟลย .pdf 

เฟื่อยืภยศภการขอยกเฦ้ภ     
ค่าเล่าเรียภประจ าภาคการศษกวา 
กรมีเฟิ่ม-ถอภ รายฦิชา ขอให้

ด าเภิภการให้เรียบร้อยก่อภบศภทษก
ข้อมูล เภื่องจากจะมีผลต่อการโอภ

รายฦิชา 3) บศภทษกค่าเล่าเรียภและเลขที ่
ใบลงทะเบียภ เฟื่อยืภยศภข้อมูลการ
ลงทะเบียภเรียภ ผ่าภแบบแจ้งข้อมูล

ภศกศษกวาทุภที่ขอยกเฦ้ภค่าบ ารุงการศษกวา 
ประจ าภาคการศษกวา ทางเฦ็บไซตย 
งาภบริการภศกศษกวาและศิวยยเก่า 

http://sas.psru.ac.th  
หศฦข้อ บริการทุภการศษกวา  

งาภบริการภศกศษกวาและศิวยยเก่ากอง
ฟศพภาภศกศษกวา รฦบรฦมข้อมูลเฟื่อแจ้ง
กองบริการการศษกวา โอภรายฦิชาต่อไป 

4) ฟิมฟยใบลงทะเบียภ ฟร้อมบศภทษก
เอกสารใบลงทะเบียภเป็ภไฟลย .pdf 
เฟื่อยืภยศภการขอยกเฦ้ภ    ค่าเล่า

เรียภประจ าภาคการศษกวา กรมีเฟิ่ม-
ถอภ รายฦิชา ขอให้ด าเภิภการให้

เรียบร้อยก่อภบศภทษกข้อมูล เภื่องจาก
จะมีผลต่อการโอภรายฦิชา 



ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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เฟิ่มโอกาสทางการศษกวาให้แก่ภศกเรียภที่เรียภดี มีคฦามสามารถ  
และคฦามประฟฤติดี แต่ขาดแคลภทุภทรศฟยย ให้สามารถเข้าศษกวาต่อใภระดศบ

ปริรราตรีของมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงคราม 

ได้ช่ฦยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและภศกศษกวาใภส่ฦภค่าเล่าเรียภ 
ช่ฦงฦิกฤติทางเศรวฐกิจ จากสถาภการมยการแฟร่ระบาดของ โคฦิด-19  

ตามภโยบายของกระทรฦง อฦ. 

ได้ภศกศษกวาที่มีคฦามรู้คฦามสามารถ มาเป็ภก าลศงส าคศรใภการสภศบสภุภการ
ท างาภฦิจศย การบริการฦิชาการ และการท าภุบ ารุงศิลปฦศพภธรรม 

ร่ฦมกศบคมาจารยย เฟื่อสร้างช่ือเสียงให้กศบมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงคราม 

ได้บศมฑิตที่ฟษ่งประสงคยของมหาฦิทยาลศยราชภศฏฟิบูลสงคราม  
ซษ่งจะเป็ภก าลศงส าคศรใภการฟศพภาชุมชภ ท้องถิ่ภ และประเทศชาติ 

 ให้เจริรก้าฦหภ้าอย่างมศ่ภคงและยศ่งยืภ 



ภาคผนวก 

     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 



คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

(เฉฟาะภศกศษกวาชศภ้ปทีี่ 1 จ าภฦภ 150 ชศ่ฦโมง/ ปีการศษกวาโดยเฉลีย่) 

ช่ือ-สกุล..............................................รหศส...................................โทร........................ 
สาขาฦิขา.....................................................คมะ........................................................ 

ฦศภ/เดอืภ/ป ี ลศกวมะงาภ/ สถาภทีป่ฏบิศตงิาภ รฦม (ชศ่ฦโมง) 
ลายมอืชือ่ 
ผู้รศบรอง 

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

แบบบศภทษกการบ าเฟ็รประโยชภย ช่ฦยเหลอืงาภมหาฦทิยาลศยหรอืคมะ 



     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

(เฉฟาะภศกศษกวาชศภ้ปทีี่ 2) 

ช่ือ-สกุล..............................................รหศส...................................โทร........................ 
สาขาฦิขา.....................................................คมะ........................................................ 

ฦศภ/เดอืภ/ป ี ลศกวมะงาภ/ สถาภทีป่ฏบิศตงิาภ รฦม (ชศ่ฦโมง) 
ลายมอืชือ่ 
ผู้รศบรอง 

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

แบบบศภทษกการชฦ่ยงาภอาจารยยใภสาขาฦชิาหรอืคมะ  



คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

แบบบศภทษกการท าโครงงาภรฦ่มกศบอาจารยยใภสาขาฦชิาหรอืคมะ 

(เฉฟาะภศกศษกวาชศภ้ปทีี่ 3) 

ช่ือ-สกุล..............................................รหศส.................................โทร........................... 
สาขาฦิขา......................................................คมะ........................................................ 

ชื่อโครงการ....................................................................................................................................... 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................................... 

สาขาวิชา..............................................................คณะ.................................................................... 

ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงงาน 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีได้รับจากร่วมท าโครงการในครั้งนี้

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  
 

 
             ลงนาม................................................................อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงาน                            

(...............................................................)  

  



     

คู่มือนักศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง”  
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ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 

แบบบศภทษกการภ าเสภอผลงาภฦจิศย ผลงาภด้าภฦชิาการ ภฦศตกรรม 

(เฉฟาะภศกศษกวาชศภ้ปทีี่ 4) 

ช่ือ-สกุล..............................................รหศส.................................โทร........................... 
สาขาฦิขา......................................................คมะ........................................................ 

แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานด้านวิชาการ นวัตกรรม

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  
 

 
ลงนาม....................................................................อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   

                         (.................................................................)  

  



ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 

sas.psru.ac.th 

โครงการทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา “ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง” 


