ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
เพื่อ ให ก ารพิ จ ารณาการให ทุน การศึก ษา ฝก อบรม และดู ง านเป น ไปด ว ยความเรี ย บรอ ย
เหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการใหทุนการศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนการศึกษา
ฝกอบรมและดูงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศหลักเกณฑการใหทุน
การศึกษา ฝกอบรม และดูงานไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
การใหทุนการศึกษาภายในประเทศ
ขอ ๑. การใหทุนการศึกษาภายในประเทศ ใหตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร แตไมเกิน ๒ ป
ในระดับปริญญาโท และไมเกิน ๓ ป ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเปนคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
ในกํากับเรียกเก็บ
๑.๒ คาสืบคนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เหมาจาย ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจายเมื่อไดรับ
อนุมัติหัวขอ
๑.๓ คาใชจายสวนตัวสําหรับบุคคลทั่วไป
๑.๓.๑ ระดับปริญญาโท เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท
๑.๓.๒ ระดับปริญญาเอก เดือนละ ๘,๘๐๐ บาท
๑.๔ ผูรับทุนปริญญาเอกทีห่ ลักสูตรกําหนดใหทําวิจยั รวมในตางประเทศ หรือฝกปฏิบัติ
ในตางประเทศ ใหนําอัตราการใหทุนการศึกษาตางประเทศในหมวด ๒ ขอ ๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม
๑.๕ การไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ ใหนําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากร เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒. คุณสมบัติของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนการศึกษา
๒.๑ เปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันทีย่ นื่ ขอรับทุน

-๒๒.๒ มีอายุไมเกิน ๔๕ ป นับถึงวันที่เริ่มเขาศึกษา
กรณีอายุเกิน ๔๕ ป แตไมเกิน ๕๑ ป นับถึงวันที่เริ่มเขาศึกษา คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานจะพิจารณาเปนรายๆ ตามความจําเปน โดยสนับสนุนทุนเฉพาะคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และผูไดรับทุนตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย กรณีคํานวณ
ระยะเวลา การชดใชทุนแลว มีเวลาปฏิบัติราชการชดใชทนุ ไมครบตามสัญญากอนเกษียณอายุราชการ ผูรับทุน
ตองใชเงินทุนสวนที่เหลือแกมหาวิทยาลัยจนครบกอนเกษียณอายุราชการ
๒.๓ ศึกษาตอในสถาบันของรัฐ และเปนหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒.๔ ศึกษาตอสายตรง หรือสาขาวิชาซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอหนวยงาน
โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา
๒.๕ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยดี มีความประพฤติเรียบรอย มีความตั้งใจทํางานอยูใน
เกณฑดี นาพอใจ
๒.๖ เปนผูไมเคยไดรับปริญญาในระดับ หรือสาขาวิชานั้นมากอน
๒.๗ ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยไดรับทุนแลวจะขอรับทุนอีก
ตองมีเวลาปฏิบัติราชการหลังกลับจากการศึกษาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ป
ขอ ๓. คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่ขอรับทุนการศึกษา
๓.๑ ตองเปนผูกําลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยศึกษาเต็มเวลา
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสาขาหรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทุน
๓.๒ ทุนระดับปริญญาโท ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา
๒.๗๕ หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทที่ผานมา ไมต่ํากวา ๓.๒๕
๓.๓ ทุนระดับปริญญาเอก ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา
๓.๒๕ หรือมีผลการเรียนที่ผานมาในระดับปริญญาเอก ไมต่ํากวา ๓.๒๕
๓.๔ เปนผูมีอายุไมเกิน ๓๐ ป นับถึงวันรับสมัคร
๓.๕ เปนผูไมไดรับทุนการศึกษาอื่นใดอยูใ นขณะรับสมัคร
หมวดที่ ๒
การใหทุนการศึกษาตางประเทศ
ขอ ๔. การใหทุนการศึกษา ณ ตางประเทศ ใหตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร แตไมเกิน
๒ ป ในระดับปริญญาโท และไมเกิน ๓ ป ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเปนคาใชจาย
ดังนี้
๔.๑ คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา ตามสกุลเงินในประเทศที่ไปศึกษา
เทาจํานวนที่จา ยจริง
๔.๒ คาหนังสือ และคาบริการในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจาย
ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในระดับปริญญาโท และ ๑๕,๐๐๐ บาท ในระดับปริญญาเอก

-๓๔.๓ คาเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามจายจริง อยางประหยัด
๔.๔ คาอาหารและคาที่พัก
๔.๔.๑ บุคคลทั่วไป จายตามหลักเกณฑ ก.พ. กําหนด
๔.๔.๒ ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จายในอัตรารอยละ ๗๐
ของหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด เวนแตคา อาหารและคาทีพ่ ักของประเทศใด เมื่อคํานวณตามหลักเกณฑแลวต่ํากวา
๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ คาประกันสุขภาพ ตามที่จายจริง แตไมเกินปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๕. คุณสมบัติของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนการศึกษา
๕.๑ เปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันยื่นขอรับทุน
๕.๒ มีอายุไมเกิน ๔๐ ป นับถึงวันเริ่มเขาศึกษา
๕.๓ ศึกษาตอในสาขาที่เปนประโยชนตอ หนวยงานทีส่ ังกัด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากผูบังคับบัญชา
๕.๔ มีความรูภ าษาอังกฤษตามที่ ก.พ. กําหนด โดยมีคะแนน TOEFL ไมต่ํากวา
๕๐๐ หรือคะแนน IELTS ไมต่ํากวา ๕.๕ ยกเวนสถาบันการศึกษาทีม่ ิไดใชผลสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับ
เขาศึกษา
ผูขอทุนไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จะตองมีคะแนน IELTS ไมตา่ํ กวา ๖.๕
โดยผูขอรับทุนตองแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีระยะเวลานับแตวันที่เขารับการทดสอบ ไมเกิน ๑ ป
๕.๕ มีความประพฤติดี ตัง้ ใจปฏิบัติหนาที่ มีผลงานอยูในเกณฑดี
๕.๖ มีสุขภาพอนามัยดี
ขอ ๖. คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่ขอรับทุนการศึกษา
๖.๑ ตองเปนผูกําลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยศึกษาเต็มเวลา
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสาขาหรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทุน
๖.๒ ทุนระดับปริญญาโท ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา
๒.๗๕ หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทที่ผานมา ไมต่ํากวา ๓.๒๕
๖.๓ ทุนระดับปริญญาเอก ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา
๓.๒๕ หรือมีผลการเรียนที่ผานมาในระดับปริญญาเอก ไมต่ํากวา ๓.๒๕
๖.๔ ผูสมัครตองแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไมนอยกวา ๕๕๐ หรือ IELTS
ไมนอยกวา ๖.๕
๖.๕ เปนผูมีอายุไมเกิน ๓๐ ป นับถึงวันรับสมัคร
๖.๖ เปนผูไมไดรับทุนการศึกษาอื่นใดอยูใ นขณะรับสมัคร

-๔หมวดที่ ๓
การใหทุนฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
ขอ ๗. การฝกอบรม และดูงาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรคาใชจา ยใหตามที่
คณะกรรมการกําหนดในแตละโครงการ โดยจะพิจารณาเปนคราวๆ ไป
ขอ ๘. ผูไดรับทุนไปฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
คาธรรมเนียมวีซา คาตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด คาฝกอบรมตามจายจริง สวนคาใชจายเพือ่ การครองชีพ
(ไดแก คาเบีย้ เลี้ยง คาเชาที่พกั คาใชจายประจําเดือน) และคาประกันสุขภาพ จายตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๙. คุณสมบัติของผูขอรับทุนไปฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ มีดังนี้
๙.๑ เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาแลวไมนอ ยกวา ๖ เดือน นับถึงวันทีย่ ื่นขอรับทุน
๙.๒ ไมเคยไดรับทุนฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ที่ผานมา นับถึงวันทีย่ ื่นขอรับทุน
๙.๓ การไปฝกอบรม หรือดูงาน จะตองตรงกับงานในตําแหนงที่ผูขอรับทุน
รับผิดชอบ และตองเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตนสังกัด โดยจะตองไปในประเทศ
ที่เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงกวา หรือเทียบเทาประเทศไทย
ขอ ๑๐. การไปดูงานที่มีระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหดําเนินการเปนกรณีฝกอบรม
ขอ ๑๑. ผูไดรับทุนฝกอบรม หรือดูงาน ตองจัดทํารายงานการฝกอบรม หรือดูงาน เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงมหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวัน นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกอบรม หรือดูงาน
หมวดที่ ๔
ขอผูกพัน
ขอ ๑๒ ผูไดรบั ทุนการศึกษาหรือฝกอบรม ตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีเงือ่ นไขผูกพัน ดังนี้
๑๒.๑ หากสําเร็จการศึกษา จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน เปนเวลาไมนอยกวา
สองเทาของระยะเวลาที่ไดรบั ทุน
๑๒.๒ กรณีไมสําเร็จการศึกษา ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๒.๒.๑ ทุนการศึกษาภาคปกติ กรณีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ขอ ๑๒.๑ หากเปนบุคคลภายนอก ใหชดใชเงินทุนคืนแกมหาวิทยาลัย พรอมเบีย้ ปรับ
อีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ไดรับ
๑๒.๒.๒ ทุนการศึกษาภาคนอกเวลา ชดใชเงินทุนที่ไดรับคืนแกมหาวิทยาลัย
และตองรับราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอ ยกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน

-๕ขอ ๑๓ หากผูไ ดรับทุนไมกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน ผูไดรับทุนจะตองชดใชเงินทุนที่
ไดรับจากมหาวิทยาลัย ในระหวางเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม คืนแกมหาวิทยาลัยพรอมเงินเบี้ยปรับ
หนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืน
กรณีที่ผูไดรับทุนกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุน แตไมครบกําหนดระยะเวลา
ตามขอ ๑๒ ใหคํานวณการชดใชทุนโดยหักลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ไดปฏิบตั ิงานชดใชไปบางแลว
ขอ ๑๔ ผูรับทุนการศึกษาตองสงรายงานผลการศึกษาในแตละภาคเรียนใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายในสามสิบวัน เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น
ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยอาจยุติการใหทนุ เมื่อปรากฏวาผลการศึกษาของผูรับทุนไมเปนไปตาม
เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถาบันที่ศึกษาอยู
ขอ ๑๖ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหสงวิทยานิพนธ และหรือผลงานวิจยั แกมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ เลม
ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

