ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้ มี ป ระสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐) เมื่อ วัน พุธ
ที่ ๒๐ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน
นิสติ สหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า ส่ ว น ง า น วิ ช า ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๗ (๓ )
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า และได้มีการจั ดการเรีย น
การสอน
“คณบดี”
หมายความว่า หัว หน้า ส่ว นงานวิช าการตามมาตรา ๗(๓)
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า และได้มี ก ารจัดการเรีย น
การสอน
“นิสติ ”
หมายความว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น หน่ ว ยงานภาครั ฐ /เอกชน
ที่มสี ถานที่ตงั้ อยู่ ณ ต่างประเทศ

๒

ข้อ ๔ นิสิตที่จะขอรับทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
๔.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๔.๓ มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยนิสิตจะต้อง
มีผลการสอบวัดความรู้ ดังนี้
๔.๓.๑ ก ร ณีที ่น ิส ิต ไ ป ป ฏิบ ัต ิส ห กิจ ศึก ษ า ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที ่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษ นิสิตต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๔๕๐ หรือ
๒) มีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๔๕ หรือ
๓) มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๔.๐ หรือ
๔) มี ผ ลคะแนนการทดสอบวัด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐ คะแนน
๔.๓.๒ กรณีที ่น ิส ิต ไปปฏิบ ัต ิส หกิจ ศึก ษาใน สถานประกอบการ ที ่ไ ม่ใ ช้
ภาษาอังกฤษ นิสติ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาของแต่ละประเทศ ดังนี้
๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีผลสอบภาษาจีน (HSK) ในระดับ ๔ ขึ้นไป
๒) ประเทศญี่ปุ่น
มีผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N๓
๓) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
มีผลสอบภาษาฝรั่งเศส (DELF) ในระดับ A๒
๔) สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลสอบภาษาเกาหลี (Standard Topik) ในระดับ Topik ๒: ระดับ ๓
๔.๔ มี สุ ขภาพแข็ งแรง ไม่ มี โรคประจ าตั วที่ ร้ ายแรงหรื อต้ องได้ รั บการดู แลรั กษาจากแพทย์
อย่างใกล้ชิด
๔.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต โดยคณบดีคณะที่สังกัดเป็นผูร้ ับรอง
๔.๖ มีวุฒภิ าวะและการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการ
๔.๗ ต้ อ งได้ รั บ การตอบรั บ ให้ ไ ปปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาจากสถานประกอบการ
และต้องอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือ ๑๖ สัปดาห์
เว้นแต่กรณีที่นสิ ิตได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๔ เดือนหรือ ๑๖ สัปดาห์ ซึ่งจะส่งผล
ให้นสิ ิตไม่สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติได้ตามระยะเวลาที่กาหนด นิสิตต้องกลับมาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในประเทศไทย ในระยะเวลาที่เหลือให้ครบ ๔ เดือน หรือ ๑๖ สัปดาห์ ตามเงื่อนไขของสหกิจ
ศึกษา โดยคณะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสติ

๓

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับ สนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
๕.๑ เป็นผู้มคี ุณสมบัติตามข้อ ๔
๕.๒ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในกรณีดังนี้
๕.๒.๑ กรณี ทุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้พิจารณา
๕.๒.๒ กรณีทุนของคณะ ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการให้ทุน
สนับ สนุน และเสนอรายชื่อนิสิตที่ไ ด้รับ ทุนสนับ สนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติใ ห้กั บ มหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทาประกาศต่อไป
ข้อ ๖ ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนิสติ สหกิจศึกษานานาชาติ
๖.๑ กรณีทุนของมหาวิทยาลัย
๖.๑.๑ มหาวิท ยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
๖.๑.๒ นิสิตยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๔.๓ ณ คณะที่ตนเองสังกัด
๖.๑.๓ คณะ รวบรวมใบสมัค ร เสนอคณะกรรมการดาเนิน งานสหกิจ ศึก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาการให้ทุน ตามข้อ ๕
๖.๑.๔ มหาวิทยาลัย จัดทาประกาศรายชื่ อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุน นิสิตสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
๖.๒ กรณีทุนของคณะ
๖.๒.๑ คณะ ประกาศรับ สมัค รนิสิต เพื่อ ขอรับ ทุน สนั บ สนุน นิสิต สหกิจ ศึก ษา
นานาชาติ
๖.๒.๒ นิสิตยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๔.๓ ที่คณะ
๖.๒.๓ คณะ พิจ ารณาการให้ท ุน สนับ สนุน นิส ิต สหกิจ ศึก ษานานาชาติ
ตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด
๖.๒.๔ คณะ เสนอรายชื่อนิสิตที่ไ ด้รับทุนสนับ สนุนนิสิตสหกิจศึก ษานานาชาติ
ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาประกาศต่อไป
ข้อ ๗ เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
๗.๑ นิส ิต ที่ไ ด้รับ ทุน จะต้อ งดาเนิน การตามเล่ม คู่มือ สหกิจ ศึก ษา มหาวิท ยาลัย
พะเยา บทที ่ ๔ กระบวนการและขั ้น ตอนสหกิจ ศึก ษา พร้อ มทั ้ง จัด ท ารายงานสรุป ค่า ใช้จ ่า ย
ให้มหาวิทยาลั ย/คณะ ทราบ
๗.๒ กรณีนิส ิต ได้ร ับ ทุน สนับ สนุน จากแหล่ง ทุน อื่น ให้เ ลือ กรับ ทุน จากแหล่ง ใด
แหล่งหนึ่ง ในรายการเดียวกัน

๔

ข้อ ๘ การเพิกถอนการให้ทุนสนับสนุน นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
กรณีน ิส ิต ที ่ไ ด้ร ับ ทุน ประพฤติผ ิด ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย
วิน ัย นิส ิต พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ ไม่ส ามารถด าเนิน การตามเงื ่อ นไขการรับ ทุน ตามข้อ ๗ ได้
มหาวิทยาลัย/คณะ จัก เพิกถอนการให้ทุนสนับสนุน นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
ข้อ ๙ ให้อ ธิก ารบดีรัก ษาการให้เ ป็น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญ หาจากการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๘

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

