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จัดท าโดย คณะกรรมการพจิารณาการใหทุ้นสนับสนุนการศึกษาเพือ่เพิม่คุณวุฒิ
ทางการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
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สารบัญ 



2

บุคคลภายนอก

พนักงานมหาวิทยาลัย

(ผู้ประสงคเ์ป็นอาจารย)์
3

ต้องจัดท าสัญญา
สัญญารับทุนฯ + 
สัญญาค า้ประกัน

สัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาฯ +
สัญญาค า้ประกัน

ต้องจัดท าสัญญา
สัญญารับทนุฯ + 
สัญญาค า้ประกัน

1 ข้าราชการ

ต้องจัดท าสัญญา
สัญญารับทุนฯ 
และอนุญาตให้ไปศึกษา + 
สัญญาค า้ประกัน

ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศกึษาเพือ่เพิม่คุณวุฒทิางการศกึษา และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2552
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มีความประพฤตดิี
มีคุณธรรมและพร้อมจะปฏิบัตงิาน
ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ

4
3

2
1

มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง
สามารถเข้ารับการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาได้

มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาทีต่้อง
ใช้ในการศึกษาในระดับทีส่ามารถศึกษา
จนส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัตอิืน่

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด
-ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อายุไม่เกิน 45 ปี 
ส าหรับศึกษาในระดับปริญญาเอก

5
อายุไม่เกิน 35 ปี 
ส าหรับศึกษาในระดับปริญญาโท

ได้รับการตอบรับ/ได้รับคัดเลือก
เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาที่
ส านักงาน ก.พ. รับรอง

ผู้ทีเ่คยได้รับทุนมาแล้ว
ต้องมีเวลาปฏิบัตงิานหลังกลับจาก
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 8

7

6

9
ไม่เคยได้รับปริญญา
ในระดับ หรือสาขาน้ันมาก่อนศึกษาในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 10

ข้อ 9 ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศกึษาเพือ่เพิม่คุณวุฒทิางการศกึษา และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2552 

ประกาศฯ เร่ืองการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพือ่เพิ่มคุณวุฒทิางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ...
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จัดท าแผนงาน โครงการ
เพือ่ปฏิบัตงิานตามภาระหน้าทีข่องตนเมื่อส าเร็จการศึกษา หรือกลับมาหลังจาก
สิน้สุดการศึกษา

ไม่เปล่ียนแปลงก าหนดการ ระยะเวลาการศึกษา สาขาวชิา หรือ
สถานศึกษา ให้ผิดไปจากทีไ่ด้รับอนุมัตไิว้ตามประกาศฯ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากอธิการบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ท าสัญญารับทุน + สัญญาค า้ประกัน และรับรองการกลับมาปฏิบัตหิน้าที ่
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาไปศึกษา

หากไม่ปฏิบัตติามสัญญา/ถูกส่ังระงบัการใหทุ้น/ไม่จบการศึกษาโดย
ไม่มีเหตุอันควร
ต้องคืนเงนิทุนพร้อมเบีย้ปรับ 1 เท่า 

ข้อ 10 ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศกึษาเพือ่เพิม่คุณวุฒทิางการศกึษา และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2552 

1

2

3

4

ต้องรายงานผลการศึกษาต่อมหาวทิยาลัย ทุก ๆ ภาคเรียน
โดยแสดงผลการศึกษาทีอ่อกให้โดยสถานศึกษาแนบมาทุกคร้ัง 5
เมื่อส าเร็จการศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาทัง้หมดต่อ
มหาวทิยาลัยทันที6
เมื่อส าเร็จการศึกษา หรือครบก าหนดเวลาทีไ่ด้รับอนุมัต ิ
ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัตหิน้าทีทั่นท ี7

ข้อปฏิบัติ
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ปปา

การได้รับเงนิทุนสนับสนุนการศึกษาและการได้เงนิเดอืนระหว่างลาศกึษา

ปริญญาโท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไม่เกนิ 300,000 บาท
- มีก าหนดเวลา 2 ปี
- ขยายได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
ไม่เกนิ 2 คร้ัง
(2 + 1 = 3 ปี)
-หลังจากน้ันออกค่าใช้จ่ายเอง

ปริญญาเอก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไม่เกนิ 500,000 บาท
- มีก าหนดเวลา 3 ปี
- ขยายได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา
ไม่เกนิ 2 คร้ัง
(3 + 1 = 4 ปี)
-หลังจากน้ันออกค่าใช้จ่ายเอง

ใหเ้ป็นไปตามที ่ก.พ. ก าหนด หรือ
คณะกรรมการเหน็สมควร

ปริญญาโท 
ใหไ้ด้รับเงนิเดอืน
- มีก าหนดเวลา 2 ปี
- ขยายได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
ไม่เกนิ 2 คร้ัง
(2 + 1 = 3 ปี)
-หลังจากน้ันไม่ได้รับเงนิเดอืน

ศึกษาในประเทศ
ภาคปกต/ิภาคนอกเวลา

พนักงานมหาวทิยาลัย
ศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ

ภาคปกต ิ(เตม็เวลา)

ปริญญาเอก
ใหไ้ด้รับเงนิเดอืน
- มีก าหนดเวลา 3 ปี
- ขยายได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
ไม่เกนิ 2 คร้ัง
(3 + 1 = 4 ปี)
-หลังจากน้ันไม่ได้รับเงนิเดอืน

ไม่ได้รับการเล่ือนเงนิเดอืน

ศึกษาในประเทศ    
ภาคนอกเวลา

-ได้รับเงนิเดอืนตามปกติ
-ได้รับการเลื่อนเงนิเดอืน

1. ข้อ 6 และข้อ 7 ระเบียบฯว่าด้วยการใหทุ้นสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
2. ข้อ 13 และ ข้อ 16 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใหบุ้คลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2553
3. ข้อ 6 (3) และ (4) ประกาศฯ หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขและการติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

ศึกษาต่างประเทศ
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มีผลการปฏิบัตงิานดี มีความประพฤตเิรียบร้อย และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย

ปฏิบัตงิานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถงึวันเร่ิมเข้าศึกษา

ไม่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือชดใช้หนีทุ้นตามสัญญาอื่นของ
มหาวิทยาลัย

มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณด์ี

ได้รับการตอบรับเข้าศึกษา
โดยไม่มีเงือ่นไขจากสถานศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง หรือสถานศึกษาต้นสังกัดให้ความเหน็ชอบ 

มีระยะเวลากลับมาปฏิบัตงิานชดใช้ตามสัญญาเพยีงพอ

ข้อ 14 ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553

คณะกรรมการพจิารณาการใหท้นุสนับสนุนการศึกษาฯ อาจยกเว้นเงือ่นไขตาม 2 , 3 และ 4 ได้ 
เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลัย

1

2

3

5

4

6
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ผู้ทีไ่ด้รับอนุมัตใินภาคปกต ิจะไม่ได้รับการเพิม่ค่าจ้าง 
เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น

ผู้ทีไ่ด้รับอนุมัตใินภาคนอกเวลา จะได้รับการเพิม่ค่าจ้าง 
ตามปกต ิเว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น

ผู้ทีไ่ด้รับอนุมัตใินภาคนอกเวลา มีสิทธิหยุดงานเพือ่ท าวิทยานิพนธ ์หรือสาร
นิพนธต์ามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรได้หน่ึงคร้ัง ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยได้รับค่าจ้าง
เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น

หากไม่ได้รับอนุมัต ิจะไม่มีสิทธิ
- ขอเพิม่วุฒกิารศึกษา
- ปรับเงนิเดอืนตามวุฒกิารศึกษา
- ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานตามวุฒกิารศึกษา (พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน)

หากไม่ได้รับอนุมัต ิและหากก่อใหเ้กดิความเสียหาย
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่มหาวิทยาลัย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่    

มหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นภาคปกต ิหรือภาคนอกเวลา โดยใช้ทนุประเภทใดกต็าม
ต้องได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯก่อน

การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิตักิารวิจัย ต้องได้รับอนุมัติ
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ข้อ 13 ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553
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แนวปฏิบัตกิารขออนุญาตลาไปศึกษาต่อ ต้องปฏิบัต ิดังนี้

เอกสารประกอบการพจิารณา ประกอบด้วย
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เสนอเร่ืองต่อผู้บังคับชาให้ความเหน็ชอบ ตามล าดับจนถงึอธิการบด ีส่ังการ
โดยความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาฯ

1

ค าชีแ้จงเหตุผล และความจ าเป็นและความต้องการ   
ของหน่วยงานทีต่้องการให้บุคลากรลาไปศึกษาของ
ต้นสังกัด

หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษา

หลักฐานแสดงแหล่งทุน (ถ้ามี)

หนังสือขออนุญาตไปสอบ รายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 
สถานศึกษาและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

พจิารณาตามข้อ 6 และ ข้อ 7 ของระเบียบฯ การให้บุคลากร
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553
- พจิารณาความจ าเป็น ความหมาะสม และความ

ต้องการของหน่วยงานทีจ่ะได้ผู้มีความรู้ ความช านาญ
ในสาขาวิชาน้ัน ท้ังนีส้าขาวิชาและระดับความรู้ต้อง
สอดคล้องและเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานของ
มหาวิทยาลัย

- พจิารณาถงึอัตราก าลังทีม่ีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัตงิาน
เพยีงพอ ไม่เสียหายแก่งานประจ าของหน่วยงานที่
บุคลากรผู้น้ันสังกัด โดยไม่ต้องต้ังอัตราก าลังเพิม่

ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553
ข้อ 15 และ ข้อ 18

บุคลากรทีไ่ด้รับอนุมัตใิหล้าศึกษา
-ต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

หากกลับเข้าปฏิบัตงิานก่อนส าเร็จการศึกษา
-ต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา

บุคลากรผู้ใด ไมร่ายงานผลการศกึษา /จงใจหลกีเลีย่ง เพื่อมิใหส้  าเรจ็การศกึษาตามก าหนด โดยไมม่ีเหตอุนัควร 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรอืด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีเ่ห็นสมควรได้
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เสนอเร่ืองต่อมหาวิทยาลยั
พิจารณาตามล าดบัจนถึงอธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุสนับสนุนการศึกษาฯ

1

2

3

แนวปฏิบัตกิารขออนุญาตขยายเวลาศึกษาตอ่

เสนอก่อนครบก าหนดเวลา
ท่ีได้รบัอนุมติัให้ลาศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วนั

แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี
(1) รายงานผลการศึกษาท่ีผ่านมา
(2) หนังสือรบัรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือสถานศึกษา และ
(3) ค าช้ีแจงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาต่อ และระยะเวลาท่ี

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา

ข้อ 17 ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553

บุคลากรผู้ประสงคจ์ะขยายระยะเวลาศึกษาต่อต้องด าเนินการ ดังนี้

4
ให้ติดต่อท าสญัญา
ท่ีงานบริหารทรพัยากรบคุคลภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีมหาวิทยาลยั
ประกาศฯ ขยายเวลาศึกษาต่อ
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1
ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษาตอ้ง
จดัท าสญัญาอนุญาตใหไ้ป
ศกึษา และสญัญาค า้ประกนั

ข้อ 36 วรรคหน่ึง

การจัดท าสัญญาอนุญาตใหไ้ปศกึษา 

ต้องกลับมาปฏบิัตงิานชดใช้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เทา่
ของระยะเวลาทีไ่ปศึกษา หรือทีร่ะบุไว้ในสัญญา

-ภาคปกต ิได้รับทนุ มรน./ทนุภายนอก /ทนุส่วนตัว
- ภาคนอกเวลา ได้รับทนุ มรน./ทนุภายนอก

2
ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษา
ภาคนอกเวลา ใช้ทุนส่วนตัวท้ังหมด

ไม่ต้องจัดท าสญัญาอนุญาตใหไ้ป
ศกึษา และสญัญาค า้ประกนั

ต้องขออนุญาตมหาวิทยาลัย
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ 
เพือ่ขอไปศึกษาภาคนอกเวลา 
โดยใช้ทนุส่วนตัวทัง้หมด

ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553
ข้อ 36 และ ข้อ 38

ข้อ 36 วรรคสอง

กรณีไม่ได้รับเงนิเดอืนระหว่างลา

กรณีได้รับเงนิเดอืนระหว่างลา

ข้อ 38

3 ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษาตอ้ง
จดัท าสญัญาอนุญาตใหไ้ป
ศกึษา และสญัญาค า้ประกนั

ต้องกลับมาปฏบิัตงิานชดใช้เทา่ระยะเวลาทีไ่ปศึกษา

กรณีผิดสัญญา
ให้ชดใช้เป็นเงนิเบีย้ปรับเท่ากับเงนิเดอืนตามระยะเวลาที่
ไปศึกษา โดยใช้เงนิเดอืนสุดท้ายทีไ่ด้รับเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณเบีย้ปรับ หรือตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา
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1

ข้อ 37 วรรคหน่ึง (1)

Phase 2

การชดใช้เงนิเมือ่ไม่กลับมาปฏบัิตงิาน

ทนุประเภท 1 หมายถงึ
ทุนทีบุ่คคล นิตบิุคคล หรอืรฐับาล
ทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศมอบ
ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูจ้ดัสรรทุน
รวมถงึทุนมหาวทิยาลยัดว้ย

ทนุประเภท 1 ใหช้ดใชค้า่จา้ง
เงนิทุน เงนิชว่ยเหลอืใด ทีไ่ดร้บั
ระหวา่งไปศกึษา พรอ้มเบีย้ปรบั
2 เท่า หรือตามท่ีระบไุว้ใน
สญัญา

2 ทนุประเภท 2 หมายถงึ
ทุนสว่นตวั หรอืทุนทีบุ่คลากร
ไดร้บัจากผูใ้หโ้ดยตรงโดยไมผ่า่น
มหาวทิยาลยั

ทนุประเภท 2 ใหช้ดใชค้า่จา้ง
เงนิชว่ยเหลอืใด ทีไ่ดร้บัระหวา่ง
ไปศกึษา พรอ้มเบีย้ปรบั 1 เท่า
หรือตามท่ีระบไุว้ในสญัญา

กรณีผู้ใดกลับมาปฏบิตังิานตามสัญญาอนุญาต แต่ไม่ครบ 
- ใหช้ดใชเ้งินแก่มหาวิทยาลยัลดลงตามสว่นของระยะเวลาที่เหลือ 
หรอืตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ข้อ 37 ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553

ข้อ 37 วรรคหน่ึง (2)

ข้อ 37 วรรคสอง
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ผู้ค า้ประกัน
ตามสัญญารับทุน/สัญญาอนุญาตให้บุคลากรไปศกึษาต่อ

ตอ้งเป็นบุคคลใด บุคคลหน่ึง ดงัตอ่ไปนี้

1

2 3

4

ข้อ 39 ระเบียบฯ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัย พ.ศ. 2553
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 

และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีเจตนาในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการสอน 
การวิจัย และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                               
จึงเป็นการสมควรที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา                                 
และการฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๑๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ                        
ทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขึ้นไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“ทุน”๑ หมายถึง เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมว่าด้วยกองทนุพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
“คุณวุฒิทางการศึกษา” หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
“การศึกษา” หมายถึง การเข้ารับการศึกษาในระบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา เ พ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
“การฝึกอบรม” หมายถึง การเข้ารับการฝึกอบรมหรือการเข้ารับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ด้วยการเรียน การวิจัย การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นรายวิชา หรือ                                    
ตามหลักสูตรเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิชาการชั้นสูง หรือสมาคมวิชาชีพ 
เพ่ือให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร 

                                                           
๑ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “ทุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา                                   

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๒ 

“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ให้รับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาตามต าแหน่งในมาตรา ๑๘ (ก) (ข) และ 
(ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในก ากับ
ของสภามหาวิทยาลัยด้วย 

(๓) พนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย หรือท าหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ 

(๔) บุคคลผู้ประสงค์เป็นอาจารย์ ซึ่งได้แก่บุคคลใดๆ ที่ท าสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น และเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องกลับมา
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามความหมายใน (๒) 

(๕) ๒ บุคคลภายนอกซึ่งมีภาระผูกพันต้องชดใช้หนี้ทุนตามสัญญากับสถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรอื่นที่มีความประสงค์จะมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ
ทางการศึกษา หรือการฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๔๓  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา                            
เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ 
(๔) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานด้านแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ 
(๕) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการ 

                                                           
๒ ข้อ ๓ วรรคเจ็ด (๕) เพิ่มโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

ทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา

และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๓ 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า โดยคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน                    
เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
(๙) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 
(๑๑) นิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๑๒) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
กรรมการตาม (๘) มีวาระด ารงต าแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือพ้นจากต าแหน่ง                            

ตามวาระ ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้
 

ข้อ ๕  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดแผนงานและโครงการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้ารับการศึกษาตามลักษณะและ

ประเภทของการศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ โดยค านึงถึงความส าคัญและจ าเป็นตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามศักยภาพแห่งเงินทุนที่จะให้การสนับสนุนได้ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเพ่ือให้การให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาด าเนินไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ
และหรือต่างประเทศ ให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก รวมทั้งการเข้า
รับการฝึกอบรมหรือเข้ารับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ด้วยการเรียน การวิจัย 
การเข้ารับฟังการบรรยายเป็นรายวิชาหรือตามหลักสูตรเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสมาคมวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือเพ่ือให้ได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเฉพาะสาขาวิชาตามจ านวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบข้อ (๑) 

(๔) ก าหนดจ านวนเงินทุนที่จัดสรรสนับสนุนแก่บุคลากรตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ 

(๕) ติดตาม ดูแลผลการศึกษาของบุคลากรผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
เรียบร้อย รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการประพฤติและปฏิบัติตนของบุคลกรผู้รับทุนมิให้กระท าการไปในทางที่
ไม่เหมาะสมในฐานะของผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาท่ีดี 

(๖) พิจารณาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยสั่งงดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากร
ผู้ได้รับทุนที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อสถานะของผู้เป็นนักศึกษาที่ดี 

(๗) พิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียกร้องเบี้ยปรับ และหรือ
การปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษาของบุคลากรผู้รับทุนที่ปฏิบัติผิดสัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
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๔ 

(๘) แสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
(๙) ๔ พิจารณาการชดใช้หนี้ทุนของบุคคลภายนอกซึ่งมีภาระผูกพันต้องชดใช้หนี้ทุนตามสัญญา

กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนที่มีความประสงค์จะมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วงเงินที่บุคคลภายนอกนั้นต้องชดใช้ต่อสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ให้ทุน 

(๑๐) ๕ ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นที่ผลิตสาขาที่ขาดแคลนและจ าเป็นใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๑๑) ๖ มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๖๗  ประเภทและอัตราเงินทุนสนับสนุนการศึกษาหรือชดใช้หนี้ทุน เป็นการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาหรือชดใช้หนี้ทุนในการศึกษาท้ังภายในประเทศหรือต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การศึกษาระดับปริญญาโท 
(๒) การศึกษาระดับปริญญาเอก 
(๓) การศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก 
(๔) การฝึกอบรมหรือการเข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ด้วยการเรียน การวิจัย การเข้าร่วมรับฟังบรรยายเป็นรายวิชาหรือตามหลักสูตรเฉพาะด้านอันอาจได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร 

อัตราเงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่ผู้ได้รับทุนแต่ละคนได้รับ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดเป็นรายๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องใช้ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบข้อ ๗ เว้นแต่กรณีการชดใช้หนี้ทุนของบุคคลภายนอกซึ่งมีภาระผูกพันต้องชดใช้หนี้ทุน
ตามสัญญากับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นที ่มีความประสงค์จะมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย                         
ต้องไม่เกินวงเงินที่บุคคลภายนอกนั้นต้องชดใช้ต่อสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ให้ทุน 
 

ข้อ ๗  ทุนสนับสนุนการศึกษาให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
(๒) ค่าพาหนะเดินทางไปและกลับส าหรับนักศึกษาในต่างประเทศ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ และหรือเงินเดือนตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยผูกพันจ่ายตามสัญญา 
                                                           

๔ ข้อ ๕ (๙) เพิ่มโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและ
การฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

๕ ข้อ ๕ (๑๐) เพิ่มโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ ข้อ ๕ (๑๑) เพิ่มโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
และการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๕ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยทั้งนี้อาจพิจารณาก าหนดให้เป็นลักษณะของการเหมาจ่ายเป็นรายงวดตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 
 

ข้อ ๘  ที่มาของเงินทุนสนับสนุนการศึกษา เงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรร                                   
เป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 

(๑) เงินงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรสะสมไว้เป็นกองทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

(๒) เงินงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา                               
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคลในแต่ละปีการศึกษา 

(๓) เงินที่บุคคล หน่วยงาน สถาบัน หรือนิติบุคคลอ่ืนใด บริจาคให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุน
สนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

(๔) ดอกผลของเงินกองทุนในข้อ (๑) 
 

ข้อ ๙  คุณสมบัติบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ต้องใช้ในการศึกษา

ในระดับที่สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
(๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ส าหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ส าหรับผู้ศึกษา

ในระดับปริญญาเอก หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(๖) ได้รับการตอบรับหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรอง

ทั้งสถาบันและหลักสูตร หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

ข้อ ๑๐  เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ต้องจัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือ
กลับมาหลังจากสิ้นสุดการศึกษาเสนอไว้ต่อมหาวิทยาลัย 

(๒) ต้องไม่เปลี่ยนแปลงก าหนดการ ระยะเวลาการศึกษา สาขาวิชาหรือสถานศึกษาให้ผิดไปจาก
ที่ได้รับอนุมัติไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดตามข้อ ๕ (๔) มไิด้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๓) ต้องท าสัญญาผูกพันการรับทุนสนับสนุนการศึกษาและรับรองการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของตนที่ก าหนดไว้ในสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับ
การศึกษาหรือการฝึกอบรม และจัดให้มีผู้ค้ าประกันหรือประกันด้วยทรัพย์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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๖ 

(๔) ๘ กรณีผู ้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือถูกสั ่งระงับการให้ทุน
หรือไม่จบการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องส่งใช้เงินทุนที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งเบี้ยปรับ
อีกจ านวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ได้รับคืนมหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่ 

ก. ตาย 
ข. ออกจากราชการหรือมหาวิทยาลัยเลิกจ้างเนื่องจากทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้
ค. มหาวิทยาลัยเลิกจ้างเนื่องจากมิใช่เพราะความผิดของผู้รับทุน 
ง. เจ็บป่วยอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร อาจพิจารณา

งดการชดใช้ทุน หรือลด หรืองดเบี้ยปรับได้ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ 
ไป 

(๕) ต้องรายงานผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทุกๆ ภาคเรียน โดยแสดงผลการศึกษาที่ออกให้
โดยสถานศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต่อแนบมาด้วยทุกครั้ง และเมื่อส าเร็จการศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา
ทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยทันที 

(๖) เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือครบก าหนดเวลาที่ ได้รับอนุมัติ จะต้องรีบกลับมารายงานตัว                        
เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ของตนทันที 

 

ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

นรนิติ  เศรษฐบุตร 
(รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                                                           
๘ ข้อ ๑๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

ทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                   
ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    

 

โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกี่ยวกับการให้บุคลากรไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทุกประเภทที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง และได้รับค่าจ้างจาก

เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“ศึกษา” หมายถึง การเ พ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้หมายความรวมถึงการฝึกทักษะทางภาษา การรับ
ค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อ
จากการศึกษานั้นด้วย 

“ฝึกอบรม” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียน การอบรม 
การสัมมนา การท างาน ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ โดยไม่มีการรับปริญญา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
และให้หมายความรวมถึงการฝึกทักษะทางภาษา หรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศนั้นด้วย 

“ดูงาน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ 
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๒ 

“การปฏิบัติการวิจัย” หมายถึง การท างานวิจัยเพื่อน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือการฝึกอบรม 

“ทุน” หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และเพ่ือการ
ครองชีพระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และให้หมายความรวมถึงเงินค่าพาหนะเดินทาง
เพ่ือการนี้ด้วย โดยแบ่งเป็นทุนประเภท ๑ หรือทุนประเภท ๒ 

“ทุนประเภท ๑” หมายถึง ทุนที่บุคคล นิติบุคคล หรือรัฐบาล ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
มอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรทุน ทั้งนี้ รวมถึงทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้ด้วย 

“ทุนประเภท ๒” หมายถึง ทุนส่วนตัว หรือทุนที่บุคลากรได้รับจากผู้ให้โดยตรง โดยไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย 

“ภาคปกติ” หมายถึง การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
“ภาคนอกเวลา” หมายถึง การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยโดยใช้เวลาราชการ

บางส่วน หรือไม่ใช้เวลาราชการ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิม

คุณวุฒิทางการศึกษา หรือการฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง                             
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

    
 

ข้อ ๖  การให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้พิจารณาความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และความต้องการของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้
สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะขออนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องสอดคล้องและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานของมหาวิทยาลัย 

การพิจารณาของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
 

ข้อ ๗  การอนุมัติให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้พิจารณาถึงอัตราก าลัง
ที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่เสียหายแก่งานประจ าของหน่วยงานที่บุคลากรผู้นั้นสังกัด โดยไม่ต้องตั้ง
อัตราก าลังเพ่ิม 
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๓ 

ข้อ ๘  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศ 
จะออกเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยก่อนเวลาเปิดภาคการศึกษา หรื อก่อนการ
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ไม่เกินสามวัน ยกเว้นกรณีไปศึกษา ฝึกอบรม                                   
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยที่มีระยะเวลาเกินหนึ่งปี จะออกเดินทางก่อนได้ไม่เกินสิบวัน 

 

ข้อ ๙  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศ 
เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือส าเร็จการศึกษา หรือเสร็จจากการฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ก่อนเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงได้
ตามปกติ แล้วให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการภายในสามวันท างานนับจากวันที่
เดินทางถึงประเทศไทย 

ส าหรับบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศเกินหนึ่งปีขึ้นไป กรณีมี
เหตุผลและความจ าเป็นอาจผ่อนผันให้เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยได้ ไม่เกินยี่สิบวันนับจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือส าเร็จจากการศึกษา หรือเสร็จจากการฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 

ส าหรับบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวันนับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือวันถัดจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือเสร็จจากการฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักสูตร แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๑๐  บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา หรือเสร็จจากการฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย                                         
ให้จัดส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  จ านวนหนึ่งชุดต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในสามวันนับจากวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

บุคลากรที ่ส าเร็จการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จะต้องส่งหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทันทีที่เข้าปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑  บุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศจะต้องมีเวลากลับมา
ปฏิบัติงานครบหนึ่งปีก่อนจึงจะไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศครั้งใหม่ได้ ยกเว้น 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในครั้งท่ีแล้วมีระยะเวลาไม่เกินหกเดือน 
(๒) การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยครั้งใหม่ไม่เกินหกเดือน 
(๓) การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยครั้งใหม่ได้รับทุนรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ 

ทุนองค์กรระหว่างประเทศ ทุนองค์กรเอกชน หรือทุนมูลนิธิทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มอบให้รัฐบาลไทย
เพ่ือส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

(๔) เป็นการไปศึกษาต่อเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม หรือ 
(๕) ความจ าเป็นอื่น ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

ข้อ ๑๒  บุคลากรที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาภายในประเทศแล้ว จะต้องเป็นผู ้มีเวลา
ปฏิบัต ิงานภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะมีสิทธิขออนุญาตลาศึกษาต่อ
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๔ 

ภายในประเทศหรือต่างประเทศได้อีก เว้นแต่เป็นการศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิมที่เคยได้รับ
อนุมัต ิ

 

ข้อ ๑๓  การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติหรือภาคนอก
เวลา โดยใช้ทุนประเภทใดก็ตาม ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน 
และ 

(๑) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในภาคปกติ จะไม่ได้รับการ
เพ่ิมค่าจ้างในระหว่างที่ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หากไปเกินกว่าสี่ เดือน เว้นแต่
คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในภาคนอกเวลา จะได้รับการ
เพิ่มค่าจ้างตามปกติในระหว่างเวลาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย เว้นแต่คณะกรรมการ                                    
จะเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือ 

(๓) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายนอกเวลา มีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้หนึ่งครั้ง ไม่เกินสามเดือนโดยได้รับค่าจ้าง เว้นแต่คณะกรรมการ                                       
จะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

หากบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยจะไม่
มีสิทธิขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา ปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานตามวุฒิการศึกษา 
และหากก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าประการใดๆ แก่มหาวิทยาลัย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 
การลาศึกษา 

    
 

ข้อ ๑๔  บุคลากรที่จะลาไปศึกษาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) มีผลการปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน หรืออยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
(๒) ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี นับถึงวันเริ่มเข้าศึกษา 
(๓) ต้องไม่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือชดใช้หนี้ตามสัญญาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
(๔) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี 
(๕) มีระยะเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเพียงพอ 
(๖) ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถานศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสถานศึกษาท่ีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นเงื่อนไขตาม (๒) (๓) และ (๔) ได้เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็น 

และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
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๕ 

ข้อ ๑๕  บุคลากรผู้ใดประสงค์จะลาไปศึกษา ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                                     
โดยจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) หนังสือขออนุญาตไปสอบ รายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษาและแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

(๒) หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษา 
(๓) หลักฐานแสดงแหล่งทุน (ถ้ามี) 
(๔) ค าชี ้แจงเหตุผลความจ าเป็นและความต้องการของหน่วยงานที ่ต ้องการให้บุคลากร                                      

ลาไปศึกษาของต้นสังกัด โดยให้พิจารณาตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ 
 

ข้อ ๑๖  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ได้รับค่าจ้าง                                      
ในระหว่างที่ลาศึกษาตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาโท ไม่เกินสองปี 
(๒) ระดับปริญญาเอก ไม่เกินสามปี 
(๓) ระดับปริญญาโท – เอก ไม่เกินสี่ปี 
กรณีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ าเป็น

อย่างยิ่ง และหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง อาจเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อได้ไม่เกินหนึ่งปี 
กรณีศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ขยายเวลาศึกษาต่อหนึ่งปี จะไม่ได้รับ

ค่าจ้างในระหว่างที่ลาศึกษา 
 

ข้อ ๑๗  บุคลากรที่ประสงค์จะขยายเวลาศึกษาต่อ ให้เสนอเรื่องต่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
พิจารณาตามล าดับจนถึงอธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนครบก าหนดเวลา
ที่ได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) รายงานผลการศึกษาท่ีผ่านมา 
(๒) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสถานศึกษา และ 
(๓) ค าชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อ และระยะเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
 

ข้อ ๑๘  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา จะต้องรายงานผลการศึกษาต่องานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการโดยเร็วทุกภาคการศึกษา และเสนอมหาวิทยาลัยทราบ หรือหากกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนส าเร็จ
การศึกษา จะต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาต่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการทุกภาคการศึกษา 
บุคลากรผู้ใดไม่รายงานผลการศึกษา หรือจงใจหลีกเลี่ยงกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างหนึ่ง                                
อย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ 
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ข้อ ๑๙  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษารายใดที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม และ
การศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติการรายงานตามล าดับจนถึงอธิการบดี และ                                    
ให้อธิการบดีสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้ยุติการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติงานทันที 

 

ข้อ ๒๐  บุคลากรที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา ระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษา หรือ                                    
ย้ายประเทศศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ระยะเวลาที่เปลี่ยนให้นับรวมกับระยะเวลา
ที่ได้รับอนมุัติไว้เดิม 

 

ข้อ ๒๑  บุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการ
เขียนวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ซึ่งระบุ
ระยะเวลาในการกลับมาเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 

 

ข้อ ๒๒  บุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือกิจธุระส่วนตัว จะต้องแจ้งให้งานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการทราบก่อนเดินทางกลับ และเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ให้รายงานตัวต่องานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการ และให้รายงานตามล าดับจนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยให้แจ้ง
ภายหลังได้ 

 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ โดยเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
เปลี่ยนแปลงหรือก่อนเดินทางกลับมาเก็บข้อมูล โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา แล้วแต่กรณีด้วย 

 

ข้อ ๒๔  การเสนอผลงานทางวิชาการ หรือดูงานภายหลังส าเร็จการศึกษา ณ ต่างประเทศ                                   
จะกระท าได้ไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 

 

หมวด ๓ 
การลาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

    
 

ข้อ ๒๕  บุคลากรที่จะลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องผ่าน
ระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว เว้นแต่กรณีไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้อธิการบดีอนุมัติได้เฉพาะรายโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๒๖  ระยะเวลาในการปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่                              
จะได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองปี 
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๗ 

บุคลากรที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
การไปปฏิบัติการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยหรือตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๒๗  บุคลากรจะลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอเรื่อง
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  โดยต้อง
ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดโครงการวิจัย ซึ่งมีระยะเวลาที่ชัดเจน 
(๒) หนังสือตอบรับ หรือหนังสือเชิญจากสถานฝึกอบรม หรือหน่วยงานที่ท าวิจัย 
(๓) หลักฐานแสดงแหล่งทุน (ถ้ามี) และ 
(๔) ค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ

วิจัยของต้นสังกัด โดยพิจารณาตามข้อ ๖ และข้อ ๗  
 

ข้อ ๒๘  บุคลากรที่ไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว 
แต่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ให้ลาได้ไม่เกินสามสิบวันโดยได้รับค่าจ้างหรือตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

 

ข้อ ๒๙  บุคลากรที่จะขยายเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลา สถานที่ หรือแนวการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับ
จนถึงอธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม หรือ
ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณีหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๓๐  บุคลากรที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อภายในประเทศ จะไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยที่
ต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

 

ข้อ ๓๑  บุคลากรที่ไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศเกินหกเดือน                           
ให้น าหมวด ๕ ว่าด้วยการจัดท าสัญญาและการชดใช้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 
การลาไปดูงาน 

    
 

ข้อ ๓๒  บุคลากรที่จะลาไปดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องผ่านระยะเวลาการทดลองงาน
แล้ว กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นให้อธิการบดีอนุมัติได้เฉพาะรายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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๘ 

ข้อ ๓๓  บุคลากรที่จะลาไปดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยจะต้องยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ เอกสารจัดงานทางวิชาการ และหรือโครงการจัดการดูงานที่
ได้รับอนุมัติให้จัดแล้ว 

(๒) หลักฐานแสดงแหล่งทุน (ถ้ามี) และ 
(๓) ค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรไปดูงานโดยพิจารณาตาม                         

ข้อ ๖ และข้อ ๗ 
 

ข้อ ๓๔  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๓๕  บุคลากรที่ลาไปดูงานด้วยทุนส่วนตัวซึ่งไม่มีหนังสือเชิญ ให้ลาไปได้ไม่เกินสิบห้าวัน หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

หมวด ๕ 
การจัดท าสัญญาและการชดใช้ 

    
 

ข้อ ๓๖๑  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ต้องจัดท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา และสัญญา                                   
ค้ าประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้บุคลากรที่ไปศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสองเท่าของระยะเวลาที่บุคลากรผู้นั้นไปศึกษาหรือตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

ในกรณีที่บุคลากรได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาภาคนอกเวลาโดยใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด ไม่อยู่ในบังคับ
ตามความในวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๓๗  บุคลากรผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญา ต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(๑) ส าหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๑ ให้ชดใช้ค่าจ้างที่ได้รับระหว่างไปศึกษา เงินทุน และ                             

เงินช่วยเหลือใดๆ ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ในระหว่างไปศึกษา แก่มหาวิทยาลัยพร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจ านวนสองเท่า
ของจ านวนเงินที่ต้องชดใช้หรือตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

(๒) ส าหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้ค่าจ้างที่ได้รับระหว่างไปศึกษา และเงินช่วยเหลือ
ใดๆ ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ในระหว่างไปศึกษา แก่มหาวิทยาลัยพร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจ านวนหนึ่งเท่าของ
จ านวนเงินที่ต้องชดใช้หรือตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

                                                           
๑ ข้อ ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ

ปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม                               
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๙ 

บุคลากรผู้ใดกลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาอนุญาต แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ต้องชดใช้ ให้ชดใช้
เงินแก่มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่เหลือ หรือตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๓๘  บุคลากรที่ไปศึกษาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ให้มีการจัดท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา และ
สัญญาค้ าประกัน โดยให้กลับมาปฏิบัติงานชดใช้เท่าระยะเวลาที่ไปศึกษา กรณีผิดสัญญาให้ชดใช้เป็นเงินเบี้ย
ปรับ เท่ากับเงินเดือนตามระยะเวลาที่ไปศึกษา โดยใช้เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับเป็นเกณฑ์ในการค านวณเบี้ยปรับ
หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๓๙  การท าสัญญาของบุคลากรที่ลาไปศึกษา ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบิดาหรือมารดาของผู้ให้สัญญา 
(๒) เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ให้สัญญา ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
(๓) เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานมาแล้ว                                            

ไม่น้อยกว่าห้าปี และไม่เป็นคู่สมรสของผู้ให้สัญญา หรือ 
(๔) บุคคลอื่น ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

นรนิติ  เศรษฐบุตร 
(รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       คณะ ........................................................................................................................... ....... 

ที่ .....................................................................     วันที่ ............................................................................. 
เรื่อง          รายงานผลการศึกษา 

   
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  

 ข้าพเจ้า ..................................................................สังกัดคณะ................ .........................................
ได้รับ     ทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ทุนอุดหนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก              
 อนุญาตให้ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว 

ให้ศึกษาต่อในระดับ....................................... ณ  มหาวิทยาลัย .......................................................................... ...... 
ขอรายงานผลการศึกษาเม่ือภาค   ต้น    ปลาย  ปีการศึกษา …..…......  พร้อมทั้งได้แนบ  1) แบบรายงานผล
การศึกษา  และ 2) ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
 
 
             (........................................................................) 
                          ผู้รับทุน/ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
ส าหรับผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา  ปีการศึกษา  25….....… 

 
 ด้วย ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว ………….............…………............................…………….......................………………………………. 
ระดับปริญญา …..........… สาขาวิชา ...............……………………………… คณะ ……............….............……………… โทร …..……....…….....…... 
และสถานท่ีทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกท่ีสุด ………………......................................……………………………………………………….............…………. 
,……………………………………………………………….....................…………………….......... โทรศัพท์ท่ีบ้าน …................……….............…..…………. 
ที่ท างาน …………………….............…… มือถือ …………............………........................ Email …....…………………………………………………………. 
 
ผลการศึกษา (ให้แนบผลการศึกษาท่ีสมบูรณ์มาพร้อมแบบรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ )  
  
 ผลการศึกษาเมื่อภาค   ต้น    ปลาย  ปีการศึกษา …..…...... แต้มเฉลี่ย …......… แต้มเฉลี่ยสะสม …......……           
ซึ่งได้ลงทะเบียนรายวิชาเรียนจ านวน …........… หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์  จ านวน ….....….. หน่วยกิต  รวม …....…..... หน่วยกิต    
แยกตามรายวิชา  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการศึกษา หมายเหตุ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
ผลการวิจัย 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ ์…...............................................………………………………........……..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………........................................................………………………….........……………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ …..........................................…………………………………...……………………........……………………………………….. 
ผลการด าเนินการในภาคการศึกษานี้ 
 ………………………………………………………………..................................................……….............……………..…………………………… 
……………………………………………………………….………………….........………………..…………………….......................................................………… 
…………………………………………………………….……………………..........…………….…………………………………....................................................... 
……………………………………………………………...………………..........……………..……………………………………....................................................... 
……………………………………………………………………………….........……………..…………………………………........................................................… 
 
                                                                      ลงชื่อผู้รับทุน …….……………………………………………………… 
                   วันท่ี……… เดือน ……........………… พ.ศ. ……...…… 
ค ารับรองเกี่ยวกับผลการศึกษา/การวิจัยของผู้รับทุน 
 ………………………....……………...………………..……………….........………………………………………….................................................. 
......................................................…………………………………………………………………………………….............…………………………………………… 
………………………………………………......................................................…………………………………….............…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...................................................................…………………………………………… 

                                              ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………..…………………………… 
                                                                                                         (………………..…….…………………………….) 

                                                                  วันท่ี ……… เดอืน ………….......…… พ.ศ.  ......…….. 
 

แบบรายงานทุน01 
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แบบรายงานทุน02 

 

 
แบบรายงานผลการศึกษา 

ส าหรับผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา   ปีการศึกษา  25………………. 
(แบบฟอร์มฉบับนี้ให้ใช้ในกรณีที่ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ภาย ในก าหนดวันเบิกเงินทนุเท่านั้น) 

 

 ด้วย ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว ………….............…………............................…………….......................………………………………. 
ระดับปริญญา …..........… สาขาวิชา ...............……………………………… คณะ ……............….............……………… โทร …..……....…….....…... 
และสถานท่ีทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกท่ีสุด ………………......................................……………………………………………………….............…………. 
,……………………………………………………………….....................…………………….......... โทรศัพท์ท่ีบ้าน …................……….............…..…………. 
ที่ท างาน …………………….............…… มือถือ …………............………........................ Email …....…………………………………………………………. 
 
 ผลการศึกษาเมื่อภาคการศึกษา    ต้น    ปลาย   ปีการศึกษา ….……. ยังไมส่มบูรณ์  ซึ่งได้ลงทะเบียนรายวิชาเรียน   
จ านวน ……...… หน่วยกิต  และวทิยานิพนธ์  จ านวน …..…..… หน่วยกิต  รวม ….....… หน่วยกิต  มีรายละเอยีดดังนี ้

 

ล าดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการศึกษา         
เป็นสัญลกัษณ ์ เหตุผล 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
หมายเหตุ          ได้แนบผลการศึกษาที่ยังไมส่มบรูณด์ังกล่าวมาพร้อมแบบรายงานผลการศึกษาฉบับน้ี  และจะส่งผลการศึกษา  
       ฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติมเมื่อทราบผลการศึกษาแล้ว 
              อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 
 
          ลงชื่อผู้รับทุน …….…………………………...……………….. 
                         วันท่ี ……… เดือน ……....…………พ.ศ. ……… 
 
 ผู้ให้ความเห็นและค ารับรองเกี่ยวกับผลการศึกษาของผู้รับทุน       อาจารย์ที่ปรึกษา     หัวหน้าภาควิชา   

          อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ………………………… 
 ..……………………………………………....................................................………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………...........................................................…………………… 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
………..…………………………………………………………………………………………………….………………………............................................................. 
 
                       ลงช่ือผู้รับรอง …………………………..………………………… 
                     (……………………………..........………………….) 

                                                                 วันที่ ……… เดือน ………………พ.ศ. .....…… 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

ส าหรับผู้รับทุนจากภายนอก/ทนุส่วนตัว  ปีการศึกษา  25….........… 
 
 ด้วย ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว ………….............…………............................…………….......................………………………………. 
ระดับปริญญา …..........… สาขาวิชา ...............……………………………… คณะ ……............….............……………… โทร …..……....…….....…... 
และสถานท่ีทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกท่ีสุด ………………......................................……………………………………………………….............…………. 
,……………………………………………………………….....................…………………….......... โทรศัพท์ท่ีบ้าน …................……….............…..…………. 
ที่ท างาน …………………….............…… มือถือ …………............………........................ Email …....…………………………………………………………. 
 
ผลการศึกษา (ให้แนบผลการศึกษาท่ีสมบูรณ์มาพร้อมแบบรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ )  
  
 ผลการศึกษาเมื่อภาค   ต้น    ปลาย  ปีการศึกษา …...…...... แต้มเฉลี่ย …......… แต้มเฉลี่ยสะสม …......……           
ซึ่งได้ลงทะเบียนรายวิชาเรียนจ านวน …........… หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์  จ านวน …......….. หน่วยกิต  รวม …....…..... หน่วยกิต    
แยกตามรายวิชา  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการศึกษา หมายเหตุ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
ผลการวิจัย 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ ์…...............................................………………………………........……..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………........................................................……………………………….........……………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ……………………………………...……………………........………………..........................................……………………….. 
ผลการด าเนินการในภาคการศึกษานี้ 
 ……………………………………………………………………….............……………....…………………………................................................… 
……………………………………………………………….………………….........………………..………………………………....................................................... 
…………………………………………………………….……………………..........…………….……………………………….......................................................… 
……………………………………………………………...………………..........……………..………………………………….......................................................… 
……………………………………………………………………………….........……………..…………………………………........................................................… 

 
                                        ลงชื่อผู้รับทุน/ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ …….….........……...……………….............… 
                 วันท่ี ……..… เดือน …………….......… พ.ศ. ..........…… 
ค ารับรองเกี่ยวกับผลการศึกษา/การวิจัยของผู้รับทุน 
 ………………………....……………......………………..……………….........……………………...............................................…………………… 
……………………………………………………………………………………............………………………………………….......................................................… 
……………………………………………………………………………………............………………………………………….......................................................… 
……………………………………………………………………………………............………………………………………….......................................................… 

                                              ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………..…………………………… 
                                                                                               (……………...……….…………………………….) 
                                                               วันท่ี ……..… เดือน ……………......… พ.ศ. ........……..  
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ตดิตอ่สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. 034 – 109300 ต่อ 3507 – 3508

งานกฎหมายและนิตกิาร
โทร. 034 – 109300 ต่อ 3556
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