
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในประเทศ 

สําหรับผูสมควรไดรับทุนประเภทพนักงานตามพนัธกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานตามพันธกิจท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหสามารถนําความรูมาพัฒนามหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗.๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย 
ทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออก
ประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในประเทศ สําหรับผูสมควรไดรับทุนประเภทพนักงานตาม
พันธกิจ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และจะใชบังคับจนกวาสภา
มหาวิทยาลัยจะไดวางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสรรทุนการศึกษาตามประกาศน้ี
แลวเสร็จ 

ขอ๓ บรรดาขอบทในประกาศอื่นใดท่ีมีอยูแลวในประกาศนี้ หรือท่ีขัดแยงกับประกาศน้ีใหใช
ประกาศนี้แทน 

ขอ ๔ ในประกาศนี้  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการท่ีจัดต้ังตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
และมติสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา  
 “ศึกษา” หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพภายในประเทศ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตร โดยใช
เวลาราชการเต็มเวลา ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขารับการศึกษา และ
การฝกอบรมและศึกษาดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา และหรือตอจากการศึกษานั้นดวย  
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“ทุน” หมายความวา เงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนใดที่ผูรับทุน ใชเปนเงินคาใชจายเพื่อการศึกษาและ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา รวมท้ังใหหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพ่ือการนี้ดวย แตไม
รวมถึงเงินท่ีไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาตอและพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยทุนการศึกษา 

“พนักงานตามพันธกิจ” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงภาระงาน โดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณผลประโยชน
ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจกําหนด  
 “ผูสมควรไดรับทุน” หมายความวา พนักงานตามพันธกิจท่ีสังกัดสวนราชการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงไดรับการพิจารณาเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา 

“ผูรับทุน” หมายความวา ผูรับทุนตามประกาศนี้เทานั้น โดยตองเปนบุคคลท่ีพนสภาพการเปน
พนักงานตามพันธกิจในสังกัดสวนราชการนั้นๆ แลว และใหถือวาบุคคลดังกลาวยินยอมสละสิทธิตางๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจทุกประการ เวนแตสิทธิการเปนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหผูรับทุนสามารถแสดงความประสงคท่ีจะคงไวซ่ึงสิทธิในกองทุน
สวัสดิการหรือไมก็ได  
 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ยกเวนพนักงานราชการ พนักงานตามพันธกิจ ลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณผลประโยชน และบุคลากร
ประเภทจางเหมา 
 “งบประมาณ” หมายความวา ประมาณการรายจายประจําปท่ีจัดสรรใหเปนทุนตามประกาศนี้ 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของป
ถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง เพื่อกําหนด
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือการใดท่ีมิไดกําหนดไวในประกาศน้ี ให
คณะกรรมการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ท้ังนี้ใหถือวาคําวินิจฉัย
ดังกลาวมีผลบังคับตามกฎหมาย  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ผูรับทุนตามประกาศนี้ ยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ตามสมควรเทาท่ีไมขัดแยงกับประกาศนี้ 

ผูรับทุนหรือผูสมควรไดรับทุนซ่ึงถูกละเมิดสิทธิตามที่ประกาศนี้รับรองไว สามารถยกขอบทแหง
ประกาศนี้ เพื่อใชสิทธิรองทุกข หรืออุทธรณ หรือใชสิทธิทางศาลได 
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ขอ  ๗  มหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรทุนตามความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละ
ปงบประมาณ การจัดสรรทุนเกินงบประมาณประจําปงบประมาณจะกระทํามิได 
 ขอ ๘ การอนุมัติใหทุนตามประกาศนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความตองการของสวนราชการ 
มิใชสิทธิของพนักงานตามพันธกิจ 

ในระหวางท่ีผูรับทุนไปศึกษา หากสวนราชการหรือมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหผูรับทุนนั้น
กลับเขาปฏิบัติงาน ใหผูรับทุนรายนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที 

ในระหวางท่ีผูรับทุนไปศึกษา หากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองใชงบประมาณไปจัดบริการ
สาธารณะเพื่อประการอื่นอันเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัย ผูรับทุนยินยอม
ดําเนินการศึกษาดวยทุนสวนตัวจนกวามหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเดิมหรือจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา  

ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครผูสมควรไดรับทุน เพื่อคัดเลือกผูรับทุนตามประกาศน้ี 
และใหดําเนินการประกาศเผยแพรกอนวันรับสมัครไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหมีรายละเอียดในประกาศ
ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา สถานศึกษา และจํานวนทุนการศึกษา  
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุน 
(๓) เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
(๔) หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
(๕) หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา 
(๖) กําหนดวันรับสมัครและการคัดเลือก 
(๗) ขอมูลหรือหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   
ขอ ๑๐ การอนุมัติใหทุนตามประกาศนี้ ตองเปนการใหทุนในระดับไมต่ํากวาปริญญาโทและตอง

เปนระบบการศึกษาภาคปกติเทานั้น ยกเวนหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาแหงนั้น ไมมีการเปดการเรียนการ
สอนภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยจะใหทุนระดับปริญญาโทไมเกินสองป ปริญญาเอกไมเกินสามป เวนแตหลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ขอ ๑๑ การใหผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหพิจารณาความจําเปนและความตองการของสวน
ราชการท่ีจะไดผูท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรูท่ีเหมาะสมแกหนาท่ี ท้ังนี้สาขาวิชา
และระดับความรูที่จะขออนุมัติไปศึกษาตองสอดคลองและเปนประโยชนอยางยิ่งตองานในหนาที่ท่ีผู
สมควรไดรับทุนปฏิบัติอยู หรือท่ีผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหปฏิบัติเม่ือกลับมาปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ การใหผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหพิจารณาถึงอัตรากําลังท่ีมีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงาน
เพียงพอ ไมเสียหายแกงานประจําของสวนราชการ และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 

ขอ ๑๓ การใหผูสมควรไดรับทุนไปศึกษา ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทา
ข้ึนไปกอน ท้ังนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 
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(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติม 
(๒) โครงการ หรือหลักสูตร หรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา 
(๓) คํารับรองของคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับกองหรือ เทียบเทา

ข้ึนไป โดยรับรองวาผูสมควรไดรับทุนผูนั้นมีความประพฤติดีไมมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ราชการ และการใหทุนการศึกษาไมทําใหเสียหายแกงานประจําของสวนราชการ และใหเสนอ
ขอมูลของกรอบอัตรากําลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยไดเตรียมไวสําหรับผูสมควรไดรับทุน 
ซ่ึงตองอยูภายใตเง่ือนไขวาเม่ือผูสมควรไดรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะบรรจุแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตอไป   

(๔) แผนงานหรือโครงการท่ีจะนําความรูมาพัฒนามหาวิทยาลัย เม่ือผูสมควรไดรับทุนสําเร็จ
การศึกษาแลว 

ขอ ๑๔ ผูสมควรไดรับทุนท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา จะเปล่ียนแปลงกําหนดเวลา สถานที่ หรือแนว
การศึกษา ใหผิดไปจากท่ีไดรับอนุมัติไวมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติใหเปล่ียนแปลงแกไขโดยอธิการบดี ตาม
มติเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๑๕ ผูสมควรไดรับทุนท่ีไดรับสิทธ์ิไปศึกษา หากไมสามารถสอบเขาศึกษาตอไดติดตอกันสองคร้ัง 
มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธ์ิในการจัดลําดับพิจารณาในการขอเขาศึกษาในคร้ังตอไป 

ขอ ๑๖ ผูสมควรไดรับทุนท่ีเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษามาแลว จะตองเปนผูมีเวลาปฏิบัติงานภาย
หลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป จึงจะมีสิทธิขออนุมัติทุนอีก เวนแตเปนการศึกษาตอเนื่อง
ในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิมท่ีเคยไดรับอนุมัติ 

หมวด ๒ 
ผูรับทุน 

ขอ ๑๗ ผูรับทุนตามประกาศนี้ ตองมีคุณสมบัติทุกขอดังนี้ 
 (๑) ไดพนสภาพการเปนพนักงานตามพันธกิจในสังกัดสวนราชการน้ันๆ แลว และใหถือวาบุคคล
ดังกลาวยินยอมสละสิทธิตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามพันธกิจทุก
ประการ เวนแตสิทธิการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหผูรับทุนสามารถแสดงความ
ประสงคท่ีจะคงไวซ่ึงสิทธิในกองทุนสวัสดิการหรือไมก็ได 

(๒) ตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ป นับถึงวันท่ีกองบริหารงานบุคคลไดรับเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณา
ทุนการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และ 

(๓) เปนผูท่ีพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแลว หรือไดรับอนุมัติใหลดหยอนระยะเวลา ทดลอง
ปฏิบัติงานจากอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการแลว และ 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีราชการในสังกัดสวนราชการของมหาวิทยาลัยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถึง 
วันท่ีกองบริหารงานบุคคลไดรับเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาทุนการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติ จากอธิการบดี
โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และ 

(๕) ตองศึกษาตอสายตรงกับวุฒิการศึกษาท่ีเคยไดรับ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันในกํากับ
ของรัฐ และเปนหลักสูตรท่ี ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง และ 



 ๕

(๖) ตองศึกษาตอตรงกับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย และ 

(๗) เปนผูท่ีคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทา ข้ึนไป 
รับรองวามีความประพฤติดี และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีดวยดี และ 

(๘) ไมอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา และ   
 (๙) ไมเคยไดรับปริญญาในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน 

หมวด ๓ 
ขอผูกพัน 

ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาผูกพันผูรับทุนตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองมีขอผูกพัน
กันเปนลายลักษณอักษรวาเม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะไดสิทธิบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสวนราชการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๙ ใหผูรับทุน ตามประกาศนี้จัดใหบุคคลจํานวนหนึ่งคน เปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 การคํ้าประกันดวยบุคคลตามวรรคแรก ผูคํ้าประกันตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) ตองเปนบิดาหรือมารดาของผูรับทุน โดยผูคํ้าประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการ ทําสัญญาคํ้า
ประกัน หรือ 
 (๒) ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตามขอ ๑๙(๑) ได ผูคํ้าประกันนั้น จะตองเปนพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกันหรือพี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูรับทุน โดยผูคํ้าประกันไมตองแสดงหลักทรัพย
ในการทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 
 (๓) เปนบุคคลผูมีหลักทรัพยไมต่ํากวาจํานวนเงินท่ีผูรับทุนตองชดใชในกรณีท่ีมีการผิดสัญญา โดย
ผูคํ้าประกันตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาคํ้าประกัน 

หากผูรับทุนไมสามารถจัดหาบุคคลมาเปนผูคํ้าประกันหรือหลักประกันตามวรรคกอนได หรือไม
สามารถดําเนินการทําสัญญาคํ้าประกันไดไมวากรณีใด ใหมหาวิทยาลัยยุติเร่ืองการพิจารณาใหทุนแกผูรับ
ทุนรายนั้น และดําเนินการพิจารณาใหทุนแกผูสมควรไดรับทุนในลําดับตอไป  

ขอ  ๒๐  ผู ร ับท ุนจะต องรายงานผลการศ ึกษาให คณบดี  หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปทราบทุกภาคการศึกษา หากผูรับทุนไมรายงานผล
การศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีอํานาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามควรแกกรณีก็ได 

การพิจารณาผลการศึกษาตามวรรคกอน หากปรากฏวา ผลการศึกษาอยูในเกณฑท่ีไมเหมาะสม 
และการศึกษาไมกาวหนาเทาท่ีควรใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนกลับเขา
ปฏิบัติราชการในตําแหนงพนักงานตามพันธกิจตามเดิม และใหดําเนินการทางจรรยาบรรณและหรือ
ดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีและหรือดําเนินการตาม
กฎหมายได ตามสมควรแกกรณี 

ขอ ๒๑ ผูรับทุนตองศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดเวลาในหลักสูตร 



 ๖

ขอ ๒๒ เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ท้ังนี้ตองไมเกิน 
หาวันทําการ นับต้ังแตวันท่ีครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ หรือวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แลวแตกรณี   

เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะตองสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาและรายงานผลการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดใชเปนหลักฐานในการบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาตอไป 

ผูรับทุนตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยใหสวนราชการดวย 
เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว ตองเขาปฏิบัติราชการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อชดใช

ทุนเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  
ขอ ๒๓ เม่ือผูรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือตองยุติการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา หรือไมสําเร็จ

การศึกษาดวยประการใดๆ ก็ตาม ผูรับทุนตองรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยดวยตนเองทันที และตองเขาปฏิบัติ
ราชการเปนพนักงานตามพันธกิจตามเดิม เพื่อชดใชทุนเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
และใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการทางจรรยาบรรณและหรือดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีและหรือดําเนินการตามกฎหมายได ตามสมควรแกกรณี 

ในกรณีท่ีผูรับทุนกลับมาปฏิบัติราชการชดใชตามขอ ๒๐ วรรคทายหรือขอ ๒๒ วรรคทายหรือขอ 
๒๓ วรรคแรก แตไมครบกําหนดตามสัญญา ใหลดจํานวนเงินท่ีตองชดใชคืนใหแกมหาวิทยาลัยลงตามสวน
ของระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว หากปรากฏวามหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเรียกใหผูรับทุน ชดใชเงิน ตลอดจนใหดําเนินการตามกฎหมายใหถึงท่ีสุด 

ผูรับทุนรายใดไมกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา ตองชดใชเงินทุนและเงินอ่ืนท่ีไดรับใน
ระหวางการศึกษาคืนใหแกมหาวิทยาลัย พรอมท้ังเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินทุน และเงินอ่ืนดังกลาว 
ตามท่ีไดรับไปในระหวางการศึกษา และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรียกใหผูรับทุนชดใชเงิน ตลอดจนให
ดําเนินการตามกฎหมายใหถึงท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีผูรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาตามขอนี้ ผูคํ้าประกันตามขอ ๑๙ ตองชําระหนี้ชดใชใหแก
มหาวิทยาลัยเสมือนเปนลูกหนี้รวม 

ขอ ๒๔ ในการบรรจุแตงต้ังผูรับทุนเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอ ๒๒ วรรคทาย หรือการ
เรียกตัวใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการเปนพนักงานตามพันธกิจตามเดิมตามขอ ๒๐ วรรคทาย หรือขอ ๒๓ 
วรรคแรกใหถือวาระยะเวลาที่ไปศึกษา รวมท้ังระยะเวลาที่ตองปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา ไมเปนการผูกพัน
มหาวิทยาลัยวาตองรับภาระในการตอสัญญาจาง หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานตามพันธกิจ 
แลวแตกรณีนั้น มีพฤติกรรมไมซ่ือสัตยสุจริตทํางานไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงไมอุทิศเวลาใหกับงานใน
หนาท่ี หรือประพฤติตนไมเหมาะสม อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสามารถมีมติไมตอ
สัญญาจาง และใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานตามพันธกิจแลวแตกรณีนั้น ชดใชเงินทุน และ
เงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย รวมท้ังเบ้ียปรับใหแกมหาวิทยาลัย ภายใตเง่ือนไขตามขอ ๒๓ วรรคสอง 
วรรคสามและวรรคทาย 



 ๗

ขอ ๒๕ ผูรับทุนท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ตองปฏิบัติตามประกาศน้ี ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง
ของทางราชการโดยเครงครัด 

หมวด ๔ 
หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายทุน 

ขอ ๒๖ การเบิกจายทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี ้
(๑) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

คาธรรมเนียมวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ทุกหลักสูตรใหเบิกจายไดตามจริง  
(๒) คาหนังสือ   ๑๐,๐๐๐ บาท/ป  (ภาคการศึกษา ละ ๕,๐๐๐ บาท) 
(๓) คาสืบคนวิทยานิพนธ  ๑๐,๐๐๐ บาท/ป  (ภาคการศึกษา ละ ๕,๐๐๐ บาท) 
(๔) คาเบ้ียเล้ียงประจําเดือน 

๔.๑ ทุนระดับปริญญาโท เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท 
๔.๒ ทุนระดบัปริญญาเอก เดือนละ ๘,๘๐๐ บาท 

(๕) คาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ใหเบิกจายตามระเบียบราชการท่ีกําหนด 
(๖) การเบิกจายคาใชจายตามหมวดน้ี มหาวิทยาลัยฯ เบิกจายไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตองไม

เกิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาท) ตอป ยกเวนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเบิกจายสูงสุด
ไดไมเกิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนบาท) ตอป 

ถาปรากฏวาอัตราการเบิกจายทุนตามขอนี้ ไมเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจใหอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับอัตราการเบิกจายทุนใหเหมาะสม โดยจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๕ 
การพิจารณาขยายเวลาศึกษาตอ 

ขอ ๒๗ ถาผูรับทุนไมสามารถศึกษาไดสําเร็จทันตามกําหนดเวลาในหลักสูตรและประสงคจะขยาย
เวลาการศึกษา ใหยื่นคําขอขยายเวลาการศึกษาตออธิการบดีพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาท่ีผานมา 
และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหลังจากครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป ท้ังนี้ใหผูรับทุนยื่นคําขอตออธิการบดีกอนวันส้ินสุดกําหนดเวลาตามหลักสูตรไมนอยกวา
สามสิบวัน หากยื่นนอยกวาระยะดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในความลาชาท่ีเกิดข้ึน 

อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความ
จําเปนเฉพาะกรณีคร้ังละหน่ึงภาคการศึกษารวมแลวไมเกินสองคร้ัง หรือไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีส้ินสุด
สิทธิการรับทุนตามหลักสูตร จนกวาผูรับทุนจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ภายใตการพิจารณาเพื่อขยายเวลาศึกษาตอตามขอ ๒๗ หากคณะกรรมการพิจารณาแลว
ปรากฏวาผูรับทุนใชเวลาไปเพื่อการอ่ืนหรือศึกษาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตไว หรือมีเจตนา
เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน จนเปนเหตุใหศึกษาสําเร็จลาชากวากําหนดเวลาตามหลักสูตร หรือไมเอาใจ
ใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ผลการศึกษาอยูในเกณฑท่ีไมเหมาะสม และการศึกษาไม
กาวหนาเทาท่ีควร ใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนรายนั้นกลับเขาปฏิบัติ



 ๘

หมวด ๖ 
การพิจารณาขยายเวลารับทุน 

ขอ ๒๙ การอนุมัติขยายเวลาใหทุนตามหมวดนี้ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะผูท่ีศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเทานั้น ท้ังนี้ไมรวมถึงผูท่ีศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
 ผูรับทุนท่ีศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาเอก หรือศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ใหดําเนินการ
ศึกษาในชวงขยายเวลาศึกษาตอ ดวยทุนสวนตัวตลอดไปจนสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๓๐ ถาผูรับทุนไมสามารถศึกษาไดสําเร็จทันตามกําหนดเวลาในหลักสูตรและประสงคจะขยาย
เวลาการรับทุน ใหยื่นคําขอขยายเวลาการรับทุนตออธิการบดีพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาท่ีผานมา 
และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหลังจากครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป ท้ังนี้ใหผูรับทุนยื่นคําขอตออธิการบดีกอนวันส้ินสุดกําหนดเวลาตามหลักสูตรไมนอยกวา
สามสิบวัน หากยื่นนอยกวาระยะดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในความลาชาท่ีเกิดข้ึน 

อธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาการรับทุนไดตามเหตุผลความ
จําเปนเฉพาะกรณีคร้ังละหนึ่งภาคการศึกษา รวมแลวไมเกินสองคร้ัง หรือไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีส้ินสุด
สิทธิการรับทุนตามหลักสูตร 

ขอ ๓๑ ใหผูรับทุนท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหขยายเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ ไดรับสนับสนุน
เฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษาและคาเลาเรียนเทานั้น ท้ังนี้ผูท่ีจะไดรับการขยายเวลารับทุนตองมีคุณสมบัติครบ
ทุกขอดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนผูท่ีสอบผานรายวิชาครบถวนแลว 
(๒) ตองมีผลการเรียนเฉล่ียไมต่ํากวา ๓.๒๕ โดยแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการเรียนเปนหลักฐาน 
(๓) ตองเปนผูอยูระหวางการเขียนวิทยานิพนธหรือสาระนิพนธ  ท้ังนี้ตามหลักสูตรท่ีผูนั้นศึกษาอยู   

และตองเขียนรายงานความกาวหนาของผลงานไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔  
(๔) ตองไดรับการรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาเปนลายลักษณอักษร และตองระบุวาจะสามารถ

สําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ปนับต้ังแตวันท่ีส้ินสุดสิทธิการรับทุนตามสัญญารับทุนเดิม 
ขอ ๓๒ ภายใตการพิจารณาเพื่อขยายเวลารับทุนตามหมวดนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาแลว

ปรากฏวาผูรับทุนใชเวลาไปเพื่อการอ่ืนหรือศึกษาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตไว หรือมี
เจตนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน จนเปนเหตุใหศึกษาสําเร็จลาชากวากําหนดเวลาตามหลักสูตร 
หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ผลการศึกษาอยูในเกณฑท่ีไมเหมาะสม และ
การศึกษาไมกาวหนาเทาท่ีควร ใหอธิการบดีโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ เรียกตัวผูรับทุนรายนั้นกลับ
เขาปฏิบัติราชการในตําแหนงพนักงานตามพันธกิจตามเดิม และใหดําเนินการทางจรรยาบรรณและหรือ
ดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี และหรือดําเนินการตาม
กฎหมายได ตามสมควรแกกรณี  
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