ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในประเทศ
สําหรับผูสมควรไดรับทุนประเภทพนักงานตามพันธกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๓
-----------------โดยที่ เ ปนการสมควรกํ า หนดหลัก เกณฑ วิธีการเพื่อพัฒนาศั ก ยภาพบุคลากรของมหาวิท ยาลั ย
ประเภทพนักงานตามพันธกิจทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหสามารถนําความรูมาพัฒนามหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗.๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย
ทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออก
ประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในประเทศ สําหรับผูสมควรไดรับทุนประเภทพนักงานตาม
พันธกิจ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห ใ ช ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศเป น ต น ไป และจะใช บั ง คั บ จนกว า สภา
มหาวิทยาลัยจะไดวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาตามประกาศนี้
แลวเสร็จ
ขอ๓ บรรดาขอบทในประกาศอื่นใดที่มีอยูแ ลวในประกาศนี้ หรือที่ขัดแยงกับประกาศนี้ใหใ ช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และมติสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา
“ศึ ก ษา” หมายความว า การเพิ่ ม พู น ความรู ด ว ยการเรี ย น หรื อ การวิ จั ย ตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพภายในประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตร โดยใช
เวลาราชการเต็มเวลา ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขารับการศึกษา และ
การฝกอบรมและศึกษาดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา และหรือตอจากการศึกษานั้นดวย
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“ทุน” หมายความวา เงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดที่ผูรับทุน ใชเปนเงินคาใชจายเพื่อการศึกษาและ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา รวมทั้งใหหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไม
รวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาตอและพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยทุนการศึกษา
“พนั ก งานตามพั น ธกิ จ ” หมายความว า บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การจ า งตามสั ญ ญาจ า งให ทํ า งานใน
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงภาระงาน โดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณผลประโยชน
ของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจกําหนด
“ผูสมควรไดรับทุน” หมายความวา พนักงานตามพันธกิจที่สังกัดสวนราชการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งไดรับการพิจารณาเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา
“ผูรับทุน” หมายความวา ผูรับทุนตามประกาศนี้เทานั้น โดยตองเปนบุคคลที่พนสภาพการเปน
พนักงานตามพันธกิจในสังกัดสวนราชการนั้นๆ แลว และใหถือวาบุคคลดังกลาวยินยอมสละสิทธิตางๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจทุกประการ เวนแตสิทธิการเปนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหผูรับทุนสามารถแสดงความประสงคที่จะคงไวซึ่งสิทธิในกองทุน
สวัสดิการหรือไมก็ได
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ยกเวนพนักงานราชการ พนักงานตามพันธกิจ ลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณผลประโยชน และบุคลากร
ประเภทจางเหมา
“งบประมาณ” หมายความวา ประมาณการรายจายประจําปที่จัดสรรใหเปนทุนตามประกาศนี้
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของป
ถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพื่อกําหนด
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือการใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ทั้งนี้ใหถือวาคําวินิจฉัย
ดังกลาวมีผลบังคับตามกฎหมาย
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ผูรับทุนตามประกาศนี้ ยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ตามสมควรเทาที่ไมขัดแยงกับประกาศนี้
ผูรับทุนหรือผูสมควรไดรับทุนซึ่งถูกละเมิดสิทธิตามที่ประกาศนี้รับรองไว สามารถยกขอบทแหง
ประกาศนี้ เพื่อใชสิทธิรองทุกข หรืออุทธรณ หรือใชสิทธิทางศาลได
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ข อ ๗ มหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งจั ด สรรทุ น ตามความเหมาะสมกั บ งบประมาณที่ ไ ด รั บ ในแต ล ะ
ปงบประมาณ การจัดสรรทุนเกินงบประมาณประจําปงบประมาณจะกระทํามิได
ขอ ๘ การอนุมัติใหทุนตามประกาศนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความตองการของสวนราชการ
มิใชสิทธิของพนักงานตามพันธกิจ
ในระหวางที่ผูรับทุนไปศึกษา หากสวนราชการหรือมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหผูรับทุนนั้น
กลับเขาปฏิบัติงาน ใหผูรับทุนรายนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที
ในระหวางที่ผูรับทุนไปศึกษา หากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองใชงบประมาณไปจัดบริการ
สาธารณะเพื่อประการอื่นอันเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัย ผูรับทุนยินยอม
ดําเนินการศึกษาดวยทุนสวนตัวจนกวามหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเดิมหรือจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครผูสมควรไดรับทุน เพื่อคัดเลือกผูรับทุนตามประกาศนี้
และใหดําเนินการประกาศเผยแพรกอนวันรับสมัครไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหมีรายละเอียดในประกาศ
ดังนี้
(๑) สาขาวิชา สถานศึกษา และจํานวนทุนการศึกษา
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุน
(๓) เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(๔) หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
(๕) หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา
(๖) กําหนดวันรับสมัครและการคัดเลือก
(๗) ขอมูลหรือหลักเกณฑอื่นๆ ที่จําเปน
ขอ ๑๐ การอนุมัติใหทุนตามประกาศนี้ ตองเปนการใหทุนในระดับไมต่ํากวาปริญญาโทและตอง
เปนระบบการศึกษาภาคปกติเทานั้น ยกเวนหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแหงนั้น ไมมีการเปดการเรียนการ
สอนภาคปกติ
มหาวิทยาลัยจะใหทุนระดับปริญญาโทไมเกินสองป ปริญญาเอกไมเกินสามป เวนแตหลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ การให ผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหพิ จารณาความจํ าเป นและความตองการของส ว น
ราชการที่จะไดผูที่มีความรู ความชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ ทั้งนี้สาขาวิชา
และระดับ ความรูที่จ ะขออนุมัติไ ปศึก ษาตอ งสอดคลอ งและเปนประโยชนอยา งยิ่งตอ งานในหนาที่ที่ผู
สมควรไดรับทุนปฏิบัติอยู หรือที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหปฏิบัติเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ การใหผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงาน
เพียงพอ ไมเสียหายแกงานประจําของสวนราชการ และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ ๑๓ การใหผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติ
โดยผานความเห็นชอบจากคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทา
ขึ้นไปกอน ทั้งนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ
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(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(๒) โครงการ หรือหลักสูตร หรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
(๓) คํารับรองของคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับกองหรือ เทียบเทา
ขึ้นไป โดยรับรองวาผูสมควรไดรับทุนผูนั้นมีความประพฤติดีไมมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย ตั้งใจปฏิบัติ
หนา ที่ร าชการ และการใหทุน การศึก ษาไมทํา ใหเ สีย หายแกง านประจํา ของสวนราชการ และใหเสนอ
ขอมูลของกรอบอัตรากําลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยไดเตรียมไวสําหรับผูสมควรไดรับทุน
ซึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไขวาเมื่อผูสมควรไดรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตอไป
(๔) แผนงานหรื อ โครงการที่ จ ะนํา ความรูม าพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย เมื่อ ผูส มควรได รับทุ น สํ า เร็ จ
การศึกษาแลว
ขอ ๑๔ ผูสมควรไดรับทุนที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา สถานที่ หรือแนว
การศึกษา ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุมัติไวมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงแกไขโดยอธิการบดี ตาม
มติเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๑๕ ผูสมควรไดรับทุนที่ไดรับสิทธิ์ไปศึกษา หากไมสามารถสอบเขาศึกษาตอไดติดตอกันสองครั้ง
มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการจัดลําดับพิจารณาในการขอเขาศึกษาในครั้งตอไป
ขอ ๑๖ ผูสมควรไดรับทุนที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษามาแลว จะตองเปนผูมีเวลาปฏิบัติงานภาย
หลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป จึงจะมีสิทธิขออนุมัติทุนอีก เวนแตเปนการศึกษาตอเนื่อง
ในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาเดิมที่เคยไดรับอนุมัติ
หมวด ๒
ผูรับทุน
ขอ ๑๗ ผูรับทุนตามประกาศนี้ ตองมีคุณสมบัติทุกขอดังนี้
(๑) ไดพนสภาพการเปนพนักงานตามพันธกิจในสังกัดสวนราชการนั้นๆ แลว และใหถือวาบุคคล
ดังกลาวยินยอมสละสิทธิตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจทุก
ประการ เวนแตสิทธิการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหผูรับทุนสามารถแสดงความ
ประสงคที่จะคงไวซึ่งสิทธิในกองทุนสวัสดิการหรือไมก็ได
(๒) ต องมี อายุ ไม เกิ น ๓๕ ป นั บถึ งวั น ที่ กองบริ หารงานบุ คคลได รั บเรื่ องเกี่ ยวกั บการพิ จารณา
ทุนการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และ
(๓) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแลว หรือไดรับอนุมัติใหลดหยอนระยะเวลา ทดลอง
ปฏิบัติงานจากอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการแลว และ
(๔) ปฏิบัติหนาที่ราชการในสังกัดสวนราชการของมหาวิทยาลัยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถึง
วันที่กองบริหารงานบุคคลไดรับเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาทุนการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติ จากอธิการบดี
โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และ
(๕) ตองศึกษาตอสายตรงกับวุฒิการศึกษาที่เคยไดรับ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันในกํากับ
ของรัฐ และเปนหลักสูตรที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง และ
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(๖) ตองศึกษาตอตรงกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย และ
(๗) เปนผูที่คณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทา ขึ้นไป
รับรองวามีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยดี และ
(๘) ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา และ
(๙) ไมเคยไดรับปริญญาในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน
หมวด ๓
ขอผูกพัน
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาผูกพันผูรับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองมีขอผูกพัน
กั น เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรว า เมื่ อ ผู รั บ ทุ น สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว จะได สิ ท ธิ บ รรจุ แ ต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสวนราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๙ ใหผูรับทุน ตามประกาศนี้จัดใหบุคคลจํานวนหนึ่งคน เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
การค้ําประกันดวยบุคคลตามวรรคแรก ผูค้ําประกันตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ตองเปนบิดาหรือมารดาของผูรับทุน โดยผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการ ทําสัญญาค้ํา
ประกัน หรือ
(๒) ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ ๑๙(๑) ได ผูค้ําประกันนั้น จะตองเปนพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกันหรือพี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูรับทุน โดยผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพย
ในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
(๓) เปนบุคคลผูมีหลักทรัพยไมต่ํากวาจํานวนเงินที่ผูรับทุนตองชดใชในกรณีที่มีการผิดสัญญา โดย
ผูค้ําประกันตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน
หากผูรับทุนไมสามารถจัดหาบุคคลมาเปนผูค้ําประกันหรือหลักประกันตามวรรคกอนได หรือไม
สามารถดําเนินการทําสัญญาค้ําประกันไดไมวากรณีใด ใหมหาวิทยาลัยยุติเรื่องการพิจารณาใหทุนแกผูรับ
ทุนรายนั้น และดําเนินการพิจารณาใหทุนแกผูสมควรไดรับทุนในลําดับตอไป
ขอ ๒๐ ผู ร ับ ทุน จะตอ งรายงานผลการศึก ษาใหค ณบดี หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการซึ่ ง เป น
ผู บั งคั บบั ญชาตั้ งแต ระดั บกองหรื อเที ยบเท าขึ้ นไปทราบทุก ภาคการศึก ษา หากผู รั บ ทุ น ไม ร ายงานผล
การศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
การพิจารณาผลการศึกษาตามวรรคกอน หากปรากฏวา ผลการศึกษาอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม
และการศึกษาไมกาวหนาเทาที่ควรใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนกลับเขา
ปฏิ บั ติร าชการในตํา แหน ง พนั ก งานตามพั น ธกิ จ ตามเดิ ม และใหดํ า เนิ น การทางจรรยาบรรณและหรื อ
ดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และหรือดําเนินการตาม
กฎหมายได ตามสมควรแกกรณี
ขอ ๒๑ ผูรับทุนตองศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดเวลาในหลักสูตร
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ขอ ๒๒ เมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ทั้งนี้ตองไมเกิน
หาวันทําการ นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ หรือวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แลวแตกรณี
เมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะตองสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาและรายงานผลการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดใชเปนหลักฐานในการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาตอไป
ผูรับทุนตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยใหสวนราชการดวย
เมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว ตองเขาปฏิบัติราชการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อชดใช
ทุนเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ขอ ๒๓ เมื่อผูรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือตองยุติการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา หรือไมสําเร็จ
การศึกษาดวยประการใดๆ ก็ตาม ผูรับทุนตองรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยดวยตนเองทันที และตองเขาปฏิบัติ
ราชการเปนพนักงานตามพันธกิจตามเดิม เพื่อชดใชทุนเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
และใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการทางจรรยาบรรณและหรือดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และหรือดําเนินการตามกฎหมายได ตามสมควรแกกรณี
ในกรณีที่ผูรับทุนกลับมาปฏิบัติราชการชดใชตามขอ ๒๐ วรรคทายหรือขอ ๒๒ วรรคทายหรือขอ
๒๓ วรรคแรก แตไมครบกําหนดตามสัญญา ใหลดจํานวนเงินที่ตองชดใชคืนใหแกมหาวิทยาลัยลงตามสวน
ของระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว หากปรากฏวามหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเรียกใหผูรับทุน ชดใชเงิน ตลอดจนใหดําเนินการตามกฎหมายใหถึงที่สุด
ผูรับทุนรายใดไมกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา ตองชดใชเงินทุนและเงินอื่นที่ไดรับใน
ระหวางการศึกษาคืนใหแกมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินทุน และเงินอื่นดังกลาว
ตามที่ไดรับไปในระหวางการศึกษา และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรียกใหผูรับทุนชดใชเงิน ตลอดจนให
ดําเนินการตามกฎหมายใหถึงที่สุด
ในกรณี ที่ ผู รั บ ทุ น ปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาตามข อ นี้ ผู ค้ํ า ประกั น ตามข อ ๑๙ ต อ งชํ า ระหนี้ ช ดใช ใ ห แ ก
มหาวิทยาลัยเสมือนเปนลูกหนี้รวม
ขอ ๒๔ ในการบรรจุแตงตั้งผูรับทุนเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอ ๒๒ วรรคทาย หรือการ
เรียกตัวใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการเปนพนักงานตามพันธกิจตามเดิมตามขอ ๒๐ วรรคทาย หรือขอ ๒๓
วรรคแรกใหถือวาระยะเวลาที่ไปศึกษา รวมทั้งระยะเวลาที่ตองปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา ไมเปนการผูกพัน
มหาวิทยาลัยวาตองรับภาระในการตอสัญญาจาง หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานตามพันธกิจ
แลวแตกรณีนั้น มีพฤติกรรมไมซื่อสัตยสุจริตทํางานไมมีประสิทธิภาพ รวมถึง ไมอุทิศ เวลาใหกับ งานใน
หนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสามารถมีมติไมตอ
สัญญาจาง และใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานตามพันธกิจแลวแตกรณีนั้น ชดใชเงินทุน และ
เงินอื่นใดที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับใหแกมหาวิทยาลัย ภายใตเงื่อนไขตามขอ ๒๓ วรรคสอง
วรรคสามและวรรคทาย

๗

ขอ ๒๕ ผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ตองปฏิบัติตามประกาศนี้ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
ของทางราชการโดยเครงครัด
หมวด ๔
หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายทุน
ขอ ๒๖ การเบิกจายทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้
(๑) อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค า เล า เรี ย น ค า บํ า รุ ง การศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ
คาธรรมเนียมวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ทุกหลักสูตรใหเบิกจายไดตามจริง
(๒) คาหนังสือ
๑๐,๐๐๐ บาท/ป (ภาคการศึกษา ละ ๕,๐๐๐ บาท)
(๓) คาสืบคนวิทยานิพนธ
๑๐,๐๐๐ บาท/ป (ภาคการศึกษา ละ ๕,๐๐๐ บาท)
(๔) คาเบี้ยเลี้ยงประจําเดือน
๔.๑ ทุนระดับปริญญาโท เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท
๔.๒ ทุนระดับปริญญาเอก เดือนละ ๘,๘๐๐ บาท
(๕) คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหเบิกจายตามระเบียบราชการที่กําหนด
(๖) การเบิกจายคาใชจายตามหมวดนี้ มหาวิทยาลัยฯ เบิกจายไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไม
เกิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาท) ตอป ยกเวนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเบิกจายสูงสุด
ไดไมเกิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาท) ตอป
ถาปรากฏวาอัตราการเบิกจายทุนตามขอนี้ ไมเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจใหอธิการบดีโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ อั ต ราการเบิ ก จ า ยทุ น ให เ หมาะสม โดยจั ด ทํ า เป น ประกาศ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การพิจารณาขยายเวลาศึกษาตอ
ขอ ๒๗ ถาผูรับทุนไมสามารถศึกษาไดสําเร็จทันตามกําหนดเวลาในหลักสูตรและประสงคจะขยาย
เวลาการศึกษา ใหยื่นคําขอขยายเวลาการศึกษาตออธิการบดีพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ผานมา
และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหลังจากครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป ทั้งนี้ใหผูรับทุนยื่นคําขอตออธิการบดีกอนวันสิ้นสุดกําหนดเวลาตามหลักสูตรไมนอยกวา
สามสิบวัน หากยื่นนอยกวาระยะดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในความลาชาที่เกิดขึ้น
อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความ
จําเปนเฉพาะกรณีครั้งละหนึ่งภาคการศึกษารวมแลวไมเกินสองครั้ง หรือไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันที่สิ้นสุด
สิทธิการรับทุนตามหลักสูตร จนกวาผูรับทุนจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี
ขอ ๒๘ ภายใตการพิจารณาเพื่อขยายเวลาศึกษาตอตามขอ ๒๗ หากคณะกรรมการพิจารณาแลว
ปรากฏวาผูรับทุนใชเวลาไปเพื่อการอื่นหรือศึกษาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยอนุญาตไว หรือมีเจตนา
เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน จนเปนเหตุใหศึกษาสําเร็จลาชากวากําหนดเวลาตามหลักสูตร หรือไมเอาใจ
ใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ผลการศึกษาอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม และการศึกษาไม
กาวหนาเทาที่ควร ใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนรายนั้นกลับเขาปฏิบัติ

๘

หมวด ๖
การพิจารณาขยายเวลารับทุน
ขอ ๒๙ การอนุมัติขยายเวลาใหทุนตามหมวดนี้ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะผูที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงผูที่ศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ผูรับทุนที่ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาเอก หรือศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ใหดําเนินการ
ศึกษาในชวงขยายเวลาศึกษาตอ ดวยทุนสวนตัวตลอดไปจนสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๐ ถาผูรับทุนไมสามารถศึกษาไดสําเร็จทันตามกําหนดเวลาในหลักสูตรและประสงคจะขยาย
เวลาการรับทุน ใหยื่นคําขอขยายเวลาการรับทุนตออธิการบดีพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ผานมา
และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหลังจากครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป ทั้งนี้ใหผูรับทุนยื่นคําขอตออธิการบดีกอนวันสิ้นสุดกําหนดเวลาตามหลักสูตรไมนอยกวา
สามสิบวัน หากยื่นนอยกวาระยะดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในความลาชาที่เกิดขึ้น
อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาการรับทุนไดตามเหตุผลความ
จําเปนเฉพาะกรณีครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา รวมแลวไมเกินสองครั้ง หรือไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันที่สิ้นสุด
สิทธิการรับทุนตามหลักสูตร
ขอ ๓๑ ใหผูรับทุนที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหขยายเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ ไดรับสนับสนุน
เฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษาและคาเลาเรียนเทานั้น ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการขยายเวลารับทุนตองมีคุณสมบัติครบ
ทุกขอดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนผูที่สอบผานรายวิชาครบถวนแลว
(๒) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๒๕ โดยแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการเรียนเปนหลักฐาน
(๓) ตองเปนผูอยูระหวางการเขียนวิทยานิพนธหรือสาระนิพนธ ทั้งนี้ตามหลักสูตรที่ผูนั้นศึกษาอยู
และตองเขียนรายงานความกาวหนาของผลงานไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔
(๔) ตองไดรับการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาเปนลายลักษณอักษร และตองระบุวาจะสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ปนับตั้งแตวันที่สิ้นสุดสิทธิการรับทุนตามสัญญารับทุนเดิม
ขอ ๓๒ ภายใต การพิ จารณาเพื่ อ ขยายเวลารับทุนตามหมวดนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาแลว
ปรากฏวาผูรับทุนใชเวลาไปเพื่อการอื่นหรือศึกษาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยอนุญาตไว หรือมี
เจตนาเกี่ ยวกับการลงทะเบียนวิ ชาเรีย น จนเปนเหตุใหศึกษาสําเร็จล าชากวากําหนดเวลาตามหลั กสูตร
หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ผลการศึกษาอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม และ
การศึกษาไมกาวหนาเทาที่ควร ใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนรายนั้นกลับ
เขาปฏิบัติราชการในตําแหนงพนักงานตามพันธกิจตามเดิม และใหดําเนินการทางจรรยาบรรณและหรือ
ดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และหรือดําเนินการตาม
กฎหมายได ตามสมควรแกกรณี

