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แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ที่ลำศึกษำต่อ 

1. ลำศึกษำแบบเต็มเวลำ/ได้รับทุน 

ต้องจัดท ำสัญญำรับทุน +สัญญำอนุญำตให้ไปศึกษำ 

 รับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ (ค่ำเทอม+เงินเดือน+อืน่ ๆ) 

ระยะเวลำในกำรลำศึกษำ(เต็มเวลำ) 

- ป.เอก 3 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยทุนและเงินเดือน) กรณีเรียน

เต็มเวลำ 

- ป.โท 2 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยทุนและเงินเดือน) กรณีเรียน

เต็มเวลำ 

- ป.โท + ป.เอก 4 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยทุนและเงินเดือน) 

กรณีเรียนเต็มเวลำ 

กรณีเรียนจบ (ชดใช้ระยะเวลำ 2 เท่ำ ของระยะเวลำศึกษำนับจำกวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลำศึกษำ

ต่อจนถึงวันกลับมำรำยงำนตัวปฏิบัติหน้ำท่ี แต่จะเร่ิมนับระยะเวลำชดใช้ทุนเมื่อส ำเร็จ

กำรศึกษำ) แม้ว่ำจะกลับมำปฏิบัติรำชกำรก่อนจบกำรศึกษำก็ตำม 

กรณีเรียนไม่จบ (ชดใช้เงินท่ีได้รับไปท้ังหมด พร้อมเบี้ยปรับ 2 เท่ำ) 

กรณีกลับมำปฏิบัติรำชกำร แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอมและ

รำยงำนผลกำรเรียนให้มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่ประสงค์จะ

ศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยจะเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่ังยุติกำรศึกษำ และถือว่ำผิด

สัญญำทุนต้องชดใช้เงินท่ีได้รับไปคืน 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ตามหลักสูตรท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด (หากพ้นสภาพนักศึกษาแล้วถือว่าเรยีนไม่จบ ผิดสัญญา

ทุน) 

 

ข้อคดิเห็น[sp1]: 1 ไมไ่ด้รับการเลื่อน
เงนิเดือน 

2 มีสิทธิหยดุนบัเวลาและขยายระยะ
สญัญา 

ข้อคดิเห็น[WU2]: ระเบียบ ข้อ 7ระเบียบฯ 
การให้ทนุสนบัสนนุการศกึษา 2552 

ข้อคดิเห็น[sp3]: (ข้อ 16 ระเบียบฯ การให้
บคุลากรไปศึกษาฯ 2553) 

ข้อคดิเห็น[sp4]: ในทางปฏิบตัิ ป.เอกเม่ือ
ครบ 4 ปี มหาวทิยาลยัจะเรียกตวักลบั 

ป.โท เม่ือครบ 3 ปี มหาวิทยาลยัจะเรียกตวั
กลับ 

ข้อคดิเห็น[n5]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n6]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n7]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 
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 2. ลำศึกษำแบบเต็มเวลำ/ไม่รับทุน 

 ต้องจัดท ำสัญญำอนุญำตให้ไปศึกษำ 

(เงินเดือน)  

ระยะเวลำในกำรลำศึกษำ(เต็มเวลำ) 

- ป.เอก 3 ปี +1 ปี(ได้รับเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยเงินเดือน) กรณีเรียนเต็มเวลำ 

- ป.โท 2 ปี +1 ปี(ได้รับเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยเงินเดือน) กรณีเรียนเต็มเวลำ 

- ป.โท + ป.เอก 4 ปี +1 ปี (ได้รับเงินเดือน) +1 ปี (งดจ่ำยเงินเดือน) กรณีเรียนเต็ม

เวลำ 

กรณีเรียนจบ (ชดใช้ระยะเวลำ 2 เท่ำ ของระยะเวลำศึกษำ นับแต่วันที่จบกำรศึกษำ) แม้ว่ำจะ

กลับมำปฏิบัติรำชกำรก่อนจบกำรศึกษำก็ตำม 

กรณีเรียนไม่จบ (ชดใช้เงินท่ีได้รับไปท้ังหมด (เงินเดือน) พร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่ำ) 

กรณีกลับมำปฏิบัติรำชกำร แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอม

และรำยงำนผลกำรเรียนให้มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่

ประสงค์จะศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยจะเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่ังยุติกำรศึกษำ และ

ถือว่ำผิดสัญญำทุนต้องชดใช้เงินท่ีได้รับไปคืน 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ตามหลักสูตรท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด (หากพ้นสภาพนักศึกษาแล้วถือว่าเรยีนไม่จบ ผิดสัญญา

ทุน) 

 

************************************************************* 

  

 

ข้อคดิเห็น[sp8]: 1 ไมไ่ด้รับการเลื่อน
เงนิเดือน 

2 มีสิทธิหยดุนบัเวลาและขยายระยะ
สญัญา 

ข้อคดิเห็น[sp9]: 1 ทนุส่วนตวั (เงินที่ได้รับ 1 
เท่า) 
2 ทนุจากหนว่ยงานภายนอก เช่น สกอ. 
สวทช. (เงนิท่ีได้รับ 1 เท่า) 
(ในสว่นของมหาวิทยาลยัท่ีจา่ยไป) 

ข้อคดิเห็น[sp10]: (ข้อ 16 ระเบียบฯ การให้
บคุลากรไปศึกษาฯ 2553) 

ข้อคดิเห็น[n11]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n12]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n13]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 
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3. ลำศึกษำแบบนอกเวลำ/ได้รับทุน 

ต้องจัดท ำสัญญำรับทุน +สัญญำอนุญำตให้ไปศึกษำ 

 (รับทุน) 

ระยะเวลำในกำรลำศึกษำ(นอกเวลำ) 

 -ป.เอก 3 ปี +1 ปี(ได้รับทุน)+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม(งดจ่ำยทุน)  

 - ป.โท 2 ปี +1 ปี(ได้รับทุน) )+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม (งดจ่ำยทุน)  

- ป.โท + ป.เอก 4 ปี +1 ปี(ได้รับทุน) )+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม (งดจ่ำยทุน) 

แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอมและรำยงำนผลกำรเรียนให้

มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่ประสงค์จะศึกษำต่อ 

มหำวิทยำลัยจะเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่ังยุติกำรศึกษำ และถือว่ำผิดสัญญำทุน

ต้องชดใช้เงินท่ีได้รับไปคนื) 

กรณีเรียนจบ (ชดใช้ระยะเวลำ 2 เท่ำ ของระยะเวลำศึกษำ นับแต่วันที่จบกำรศึกษำ) 

กรณีเรียนไม่จบ (ชดใช้เงินท่ีได้รับไปท้ังหมด พร้อมเบี้ยปรับ 2 เท่ำ) 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ตามหลักสูตรท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด (หากพ้นสภาพนักศึกษาแล้วถือว่าเรยีนไม่จบ ผิดสัญญา

ทุน) 

 

 

 

 

 

ข้อคดิเห็น[sp14]: 1 ได้รับการเลื่อน
เงนิเดือน 

2 ไมส่ามารถขยายระยะสัญญาจ้างได้ 

ข้อคดิเห็น[n15]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n16]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n17]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 
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4. ลำศึกษำแบบนอกเวลำ/ไม่รับทุน 

ต้องจัดท ำสัญญำอนุญำตให้ไปศึกษำ 

 

ระยะเวลำในกำรลำศึกษำ(นอกเวลำ) 

 -ป.เอก 3 ปี ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม  

 - ป.โท 2 ปี ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม  

- ป.โท + ป.เอก 4 ปี ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม  

แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอมและรำยงำนผลกำรเรียน

ให้มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่ประสงค์จะศึกษำต่อ 

มหำวิทยำลัยจะเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่ังยุติกำรศึกษำ และถือว่ำผิดสัญญำ

ทุนต้องชดใช้เงินท่ีได้รับไปคืน) 

 

  - แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอมและรำยงำนผลกำรเรียน

ให้มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่ประสงค์จะศึกษำต่อ 

มหำวิทยำลัยจะส่ังยุติกำรศึกษำ ดังนั้นหำกจบกำรศึกษำในภำยหลังจะไม่มีสิทธิปรับวุฒิ

กำรศึกษำ) 

 (ท ำงำนเป็นระยะเวลำไม่เกิน 1 เท่ำของระยะเวลำท่ีศึกษำ) นับแต่เรียนจบ 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ตามหลักสูตรท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด  

 

******************************************************************** 

 

ข้อคดิเห็น[sp18]: 1 ได้รับการเลื่อน
เงนิเดือน 

2 ไมส่ามารถขยายระยะสัญญาจ้างได้ 

ข้อคดิเห็น[sp19]:  แก้ไข ข้อ 36 วรรคสอง
ใหม ่(ฉบบัท่ี 2ในปี 2557) 

ข้อคดิเห็น[n20]: ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n21]: ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

 

ข้อคดิเห็น[n22]: ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 
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5. ได้รับทุน กรณีเป็นบุคคลภำยนอกผู้ประสงค์เป็นอำจำรย์ 

ต้องจัดท ำสัญญำรับทุน  

 (รับทุน +  ค่ำครองชีพ) 

กรณีเรียนไม่จบ (ชดใช้เงินท่ีได้รับไปท้ังหมด พร้อมเบี้ยปรับ 2 เท่ำ) 

กรณีเรียนจบ (ชดใช้ระยะเวลำ 2 เท่ำ ของระยะเวลำศึกษำ นับแต่วันที่จบกำรศึกษำ) 

ระยะเวลำในศึกษำ 

-ป.เอก 3 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและค่ำครองชีพ)+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม(งด

จ่ำยทุน)  

 - ป.โท 2 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและค่ำครองชีพ) )+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุกเทอม (งด

จ่ำยทุน)  

- ป.โท + ป.เอก 4 ปี +1 ปี(ได้รับทุนและค่ำครองชีพ) )+ ขยำยต่อไปจนกว่ำจะจบทุก

เทอม (งดจ่ำยทุน) แต่ยังไม่จบกำรศึกษำต้อง ขอขยำยต่อมหำวิทยำลัยทุกเทอมและ

รำยงำนผลกำรเรียนให้มหำวิทยำลัยทรำบ (หำกไม่ขอขยำยระยะเวลำจะถือว่ำไม่

ประสงค์จะศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยจะเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่ังยุติกำรศึกษำ 

และถือว่ำผิดสัญญำทุนต้องชดใช้เงินท่ีได้รับไปคืน) 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ตามหลักสูตรท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด (หากพ้นสภาพนักศึกษาแล้วถือว่าเรยีนไม่จบ ผิดสัญญา

ทุน) 

 

 

*********************************************************************** 

 

ข้อคดิเห็น[n23]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n24]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 

ข้อคดิเห็น[n25]: ต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ 


