
 ของปีถัดไป 
 

ประชมุผ ูไ้ดร้บัทนุการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 
วนัพธุท่ี  7  กมุภาพนัธ ์2561 

 ณ หอ้งประชมุศรพิีทยาคาร ชัน้ 2 อาคารศรพิีทยาคาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู 



 ของปีถัดไป 
 



  

           กรณี ผ ูล้าศึกษาต่อ เป็น ขา้ราชการพลเรอืน                  

ในสถาบนัอดุมศึกษา   

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการ

ไปศึกษาต่อ และฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏิบติัการวิจยั

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 

 2. ระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหข้า้ราชการ

ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั และดงูาน ณ ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2549 

           

  

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์การลาศึกษาต่อในและต่างประเทศ 
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 กรณี ผ ูล้าศึกษาต่อ เป็น พนกังานมหาวิทยาลยั 
 1. ระเบียบคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลส าหรบั

พนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  

สวุรรณภมิู ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารใหพ้นกังานมหาวิทยาลยั      

ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั และดงูาน พ.ศ. 2551 และ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 2. ระเบียบคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลส าหรบั

พนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  

สวุรรณภมิู ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารลา และการจ่ายค่าตอบแทน

ระหว่างลาของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 , (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559
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การรายงานผลการศึกษา 

        1. แบบรายงานผลการศึกษา  

 2. กรณีจดัท าวิทยานิพนธ ์หรอืดษุฎีนิพนธ ์                     

ใหใ้ชแ้บบรายงานความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ/์

ดษุฎีนิพนธ ์
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การขอขยายเวลาศึกษาต่อ  

 

 1. แบบรายงานตวัขอขยายเวลาศึกษาต่อของ

ขา้ราชการ      

 2. หนงัสือรบัรองของสถานศึกษา(แจง้รายละเอียด

การขอขยายเวลาศึกษาต่อ) 

 3. รายงานผลการศึกษา 

 4. ส าเนารายงานผลการศึกษา ตัง้แต่เริ่มเขา้รบั

การศึกษาจนถึงปัจจบุนั 
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การรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 

 ใหด้ าเนินการรายงานตวักลบัทนัทีนบัแต่วนัสิ้นสดุ

การลาศึกษาต่อ 

1. แบบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ  

 2. หนงัสือรบัรองของสถานศึกษา(แจง้รายละเอียด

ศึกษาครบตามหลกัสตูรจากสถานศึกษาแลว้) 

 3. ส าเนารายงานผลการศึกษา ตัง้แต่เริ่มเขา้รบั

การศึกษาจนถึงปัจจบุนั 
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การขออนญุาตไปน าเสนอผลงานวิชาการ หรอืผลงานวิจยั 

รวมทัง้ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ      

ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของการศึกษา 

 1. กรณีศึกษาต่อภาคปกติ ใหใ้ชแ้บบใบลาไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏิบติัการวิจยั  

 2. กรณีศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการและภาคนอกเวลา

โดยใชเ้วลาราชการบางสว่น ใหใ้ชสิ้ทธ์ิการลาสว่นตวั และ     

แบบใบลาไปต่างประเทศ 

 3. หนงัสือรบัรองของสถานศึกษา  

 4. หนงัสือเชิญเขา้รว่มจากหน่วยงานท่ีไปน าเสนอผลงาน

วิชาการ หรอืผลงานวิจยั รวมทัง้ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏิบติัการ

วิจยั ณ ต่างประเทศ 
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 ของปีถัดไป 
 



ระเบียบ หลกัเกณฑ ์การรบัทนุการศึกษา 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู ว่าดว้ย

กองทนุพฒันาบคุลากร พ.ศ.2558 

 ประกาศคณะกรรมการกองทนุพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์ วิธีการ     

และอตัราการเบิกจ่ายเงินทนุ พ.ศ. 2559 

 ประกาศคณะกรรมการกองทนุพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขใน

การขอรบัทนุ ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2559 และ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 
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เง่ือนไข ขอ้ผกูพนั และการชดใชท้นุการศึกษา 
 

 1. ตอ้งรายงานผลการศึกษาใหม้หาวิทยาลยัทราบ

ทกุภาคการศึกษา 

 2. เม่ือส าเรจ็การศึกษาแลว้ใหส้ง่วิทยานิพนธ ์  

หรอืผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งในการศึกษา จ านวน 4 เลม่ 

พรอ้มแผน่บนัทึกขอ้มลู จ านวน 4 แผน่                    

แกม่หาวิทยาลยัภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีแจง้    

การส าเรจ็การศึกษาใหม้หาวิทยาลยัทราบ 
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เง่ือนไข ขอ้ผกูพนั และการชดใชท้นุการศึกษา(ต่อ) 
 

 3. กรณีไปศึกษาต่อภาคปกติ หากไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสตูร(ตามขอ้บงัคบัของสถานศึกษา เช่น 

ป.โท ไม่เกิน 5 ปี และ ป.เอก ไม่เกิน 6 ปี ซ่ึงแลว้แต่สถานศึกษา

ก าหนด) ผ ูร้บัทนุตอ้งชดใชเ้งินทนุ รวมทั้งเงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัไปจาก

มหาวิทยาลยั พรอ้มทัง้เบ้ียปรบัอีกหน่ึงเท่าของจ านวนเงินท่ีตอ้งชดใช้

คืนแก่มหาวิทยาลยั และจะตอ้งกลบัมาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใชท้นุ

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสองเท่าของระยะเวลาท่ีไดร้บัทนุ 

 4. กรณีไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ หรอืภาคนอกเวลาโดย

ใชเ้วลาราชการบางสว่น หากไมส่ าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา

การศึกษาตามหลกัสตูร ผ ูร้บัทนุตอ้งชดใชเ้งินทนุ รวมทัง้เงินอ่ืนใด   

ท่ีไดร้บัไปจากมหาวิทยาลยั พรอ้มทัง้เบ้ียปรบัอีกหน่ึงเท่าของจ านวน

เงินท่ีตอ้งชดใชคื้นแกม่หาวิทยาลยั และจะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการ

เพ่ือชดใชท้นุเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าหน่ึงเท่าของระยะเวลาท่ีไดร้บัทนุ 
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เง่ือนไข ขอ้ผกูพนั และการชดใชท้นุการศึกษา(ต่อ) 

 ในกรณีผ ูร้บัทนุไมส่ามารถเขา้ปฏิบติัราชการชดใช ้

ระยะเวลาได ้ไม่ว่ากรณีใดๆอันเกิดจากความผิดหรือ

ความบกพร่องของผ ูร้บัทนุ ผ ูร้บัทนุจะตอ้งชดใชเ้งินทนุ

รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัไปจากมหาวิทยาลยัในระหว่าง

การศึกษาเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทัง้หมดท่ีไดร้บัไป 

พรอ้มกบัเบ้ียปรบัอีกหน่ึงเท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้ง

ชดใชคื้นใหแ้กม่หาวิทยาลยั 

 



 ของปีถัดไป 
 



หนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัของผ ูร้บัทนุการศึกษา 

 1.ตอ้งตัง้ใจศึกษาเลา่เรยีนดว้ยความวิรยิะอตุสาหะ 

เพ่ือใหส้ าเรจ็การศึกษาโดยเรว็ และจะไม่หยดุพกั หรอืยติุ

การศึกษา หรอืลาออกจากสถานศึกษา หรอืเปลี่ยนสถานศึกษา

หรอืสาขาวิชาโดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยักอ่น 

 2. ตอ้งรายงานผลการศึกษาผ่านผ ูบ้งัคบับญัชา           

ใหม้หาวิทยาลยัฯ ทราบเม่ือสิ้นภาคการศึกษานัน้ๆ โดยผล

การศึกษาตอ้งผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรกึษา  

 3. ตอ้งจดัท าสญัญาอนญุาตไปศึกษาต่อ และสญัญารบัทนุ  

ท่ีกองบรหิารงานบคุคล ตามหนงัสือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมิู ท่ี ศธ 0585.05/ว3361 ลงวนัท่ี 24 

พ.ย.2560 
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  4. กรณีผ ูค้ ้าประกนัสญัญารบัทนุถึงแกค่วามตาย    

หรอืถกูศาลมีค าสัง่ใหพิ้ทกัษท์รพัยเ์ด็ดขาด หรอืมีค า

พิพากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมหาวิทยาลยั เห็นควรให้

เปลี่ยนผ ูค้ ้าประกนั ผ ูร้บัทนุจะตอ้งจดัใหมี้ผ ูค้ ้าประกนั

รายใหมม่าท าสญัญาค ้าประกนัแทน ภายใน 30 วนั 

หลงัจากผ ูค้ ้าประกนัเดิมถึงแกค่วามตาย หรอืถกูศาล   

มีค าสัง่ใหพิ้ทกัษท์รพัยเ์ด็ดขาด หรอืมีค าพิพากษา      

ใหล้ม้ละลาย หรอืวนัท่ีผ ูร้บัทนุไดร้บัหนงัสือแจง้จาก

มหาวิทยาลยัใหเ้ปลี่ยนผ ูค้ ้าประกนั 
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  5. เม่ือส าเรจ็การศึกษาแลว้ ตอ้งแจง้ผลส าเรจ็ 

การศึกษาพรอ้มเอกสาร โดยผา่นผ ูบ้งัคบับญัชาให้

มหาวิทยาลยัฯ ทราบ  ดงัน้ี 

    5.1 หนงัสือรบัรองว่าศึกษาครบตามหลกัสตูร       

และส าเรจ็การศึกษา โดยไดร้บัอนมุติัจาก

สถานศึกษา 

    5.2 ใบรายงานผลการศึกษา 

    5.3 วิทยานิพนธห์รือผลงานวิจยั ตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด  



 ของปีถัดไป 
 

การยติุการใหท้นุการศึกษา 

ของผ ูร้บัทนุการศึกษา  

และ 

การเรยีกตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิม  

 



 1. ผ ูร้บัทนุไม่รายงานผลการศึกษาเม่ือ        

สิ้นภาคการศึกษา และจะมีผลต่อการเบิกจ่ายเงิน

ทนุการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป  

 2. ผ ูร้บัทนุมีผลการศึกษาไมอ่ย ูใ่นเกณฑท่ี์จะ 

ส าเรจ็การศึกษาได ้หรอืไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด 
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 ของปีถัดไป 
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1. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ เขา้รบัราชการ        

ตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยั 

       การชดใชท้นุโดยรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่าสองเท่า ของเวลาท่ีรบัทนุ (นบัตัง้แต่วนัท่ี

รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ) 
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ตวัอยา่ง 1. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ เขา้รบัราชการตามค าสัง่ของ

มหาวิทยาลยั 

 ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็น

จ านวนเงิน 500,000 บาท   ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  31  

พฤษภาคม  2563 

 รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน  2563 และ

ไดส้ าเรจ็การศึกษาเม่ือวนัท่ี  15  มิถนุาคม 2564   

      ก.ตอ้งรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลา 6 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563   

ถึงวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2569   

      ดงันัน้  ก.จะสิ้นสดุระยะเวลาชดใชท้นุในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 

2569   



2. ส าเร็จการศึกษาแลว้ เขา้รบัราชการตามค าสัง่ของ

มหาวิทยาลยั  แต่ เขา้รบัราชการไมค่รบก าหนด 

         กรณีท่ีเขา้รบัราชการไมค่รบก าหนด ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็

ตาม เงินท่ีจะชดใชคื้นและเบ้ียปรบัจะลดลงตามสว่นของเวลา

ท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 

ตวัอยา่ง 2. เป็นกรณีตามตวัอยา่ง 1 แต่ ก. ขออนญุาตลาออก  

                  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2566 (ระยะเวลาสิ้นสดุใชท้นุในวนัท่ี 

                     31  พฤษภาคม 2569 ) ก. ชดใชเ้วลาไปแลว้ 3ปี 6เดือน 

       ดงันัน้  ก. ตอ้งชดใชท้นุคืนและเบ้ียปรบัจะลดลงตามสว่นของ

เวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 
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3. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ ไม่เขา้รบัราชการในมหาวิทยาลยั  

        ชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยั 

ในระหว่างท่ีศึกษาต่อเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทัง้หมดท่ีไดร้บัไป 

กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น  

 ตวัอยา่ง 3. ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี    

เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  

31  พฤษภาคม  2563  ส าเรจ็การศึกษาเม่ือวนัท่ี  15  มิถนุายน  2564     

แต่ไมก่ลบัเขา้รบัราชการในมหาวิทยาลยั   

     ก.  ตอ้งชดใชเ้งินคืนมหาวิทยาลยั เป็นเงินทนุจ านวน 

1,000,000 บาท + เงินอ่ืนใด+เบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของเงินท่ีตอ้ง

ชดใช ้
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4.  พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ยติุการศึกษา ไม่ส าเร็จ

การศึกษาดว้ยประการใดๆ      

 ชดใชท้นุโดยรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสองเท่า

ของเวลาท่ีรบัทนุการศึกษา (นบัตัง้แต่วนัท่ีรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติั

ราชการ) และชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจาก

มหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวน

เงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น ยกเวน้ พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา เพราะ

เหตเุสียชีวิต หรอืมีหลกัฐานทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐัลง

ความเห็นว่าผ ูร้บัทนุเจ็บป่วย ทพุพลภาพ เป็นคนไรค้วามสามารถ 

วิกลจรติ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบจนท าใหไ้มส่ามารถศึกษา หรอื

ปฏิบติังานต่อไปได ้จึงไม่ตอ้งรบัผิดชดใชท้นุ  
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ตวัอยา่ง 4. พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ยติุการศึกษา ไมส่ าเรจ็

การศึกษาดว้ยประการใดๆ  

     ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็นจ านวน

เงิน 500,000 บาท ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  31  

พฤษภาคม  2563  

              - พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน  2562 

              - รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน  2562 

     ดงันัน้ ก. รบัทนุ 2 ปี (เวลาศึกษา 2 ปี) ตอ้งปฏิบติัราชการชดใชท้นุเป็น

เวลา 4 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2562 ถึงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  

2566  

     ก. จะสิ้นสดุระยะเวลาชดใชท้นุในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2566 

และชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ี

ศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น  
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5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ  

 1. กรณีผ ูร้บัทนุรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการชดใชเ้วลา

แต่ยงัไม่ครบก าหนดตามสญัญารบัทนุ ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ รวมทัง้

เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบั

อีก 1 เท่า ของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น โดยค านวณระยะเวลาท่ี

เหลือเป็นสดัสว่นทนุท่ีไดร้บั พรอ้มทัง้ดอกเบ้ียในกรณีท่ีไม่ช าระเงิน

ภายในก าหนดหรอืช าระแต่ไม่ครบ 

 2. กรณีผ ูร้บัทนุยงัไม่ไดร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ

ชดใชเ้วลา ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจาก

มหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อเป็นจ านวนสองเท่าของเงิน

ทัง้หมดท่ีไดร้บัไป กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้ง

ชดใชคื้น  
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ตวัอยา่ง 5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ        

กรณีผ ูร้บัทนุรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการชดใชเ้วลาแต่ยงัไม่ครบก าหนด 

ตามสญัญารบัทนุ  

         ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็นจ านวนเงิน 

500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2563  

           - รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 1  มิถนุายน  2563 (แต่ยงัไม่ส าเรจ็

การศึกษา ซ่ึงไม่ตอ้งใชเ้วลาราชการเพ่ือการศึกษาแลว้) 

           - พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม  2563 แต่ไม่แจง้ให้

มหาวิทยาลยัทราบ และเพิกเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ จนมหาวิทยาลยัด าเนินการให้

ออกจากราชการ  

        ดงันัน้ ก.ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท รวมทัง้เงินอ่ืน

ใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวน

เงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น โดยจะลดลงตามสว่นของเวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 
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ตวัอยา่ง 5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ 

กรณีผ ูร้บัทนุยงัไมไ่ดร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการชดใชเ้วลา 

         ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็นจ านวน

เงิน 500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  31  

พฤษภาคม  2563  

           - ขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ปี โดยมิไดไ้ดร้บัทนุ (1 มิ.ย.  63 - 31  

พ.ค.  64)  

           - พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม  2563 แต่ไมแ่จง้ให้

มหาวิทยาลยัทราบ และเพิกเฉยไมด่ าเนินการใด ๆ จนมหาวิทยาลยัด าเนินการ

ใหอ้อกจากราชการ  

        ดงันัน้ ก.ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท รวมทัง้

เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่า

ของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น  
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การชดใชท้นุ    

  1.ผ ูร้บัทนุตอ้งชดใชเ้งินคืนและเบ้ียปรบัตามสญัญา จะตอ้ง

ช าระใหแ้กม่หาวิทยาลยัจนครบถว้นภายใน 30 วนัหลงัจากท่ี

ไดร้บัหนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั 

  2.หากไม่ช าระภายในก าหนดหรอืช าระใหแ้ต่ไมค่รบ ทัง้น้ี จะโดย

ความยินยอมของมหาวิทยาลยัหรอืไมก่็ตาม ยินยอมใหคิ้ด

ดอกเบ้ียจากเงินท่ียงัมิไดช้ าระในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีดว้ย 

  3.ยนิยอมใหม้หาวิทยาลยั หกัเงินบ าเหน็จบ านาญหรอืเงินอ่ืนใด

ท่ีจะพึงไดร้บัจากทางราชการ เพ่ือชดใชเ้งินท่ีตอ้งรบัผิดชอบตาม

สญัญา 
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 ของปีถัดไป 
 



1. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ เขา้รบัราชการ        

ตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยั 

       การชดใชท้นุโดยรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่าสองเท่า ของเวลาท่ีรบัทนุ (นบัตัง้แต่วนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา) 
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ตวัอยา่ง 1. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ รบัราชการตามค าสัง่ของ

มหาวิทยาลยั 

 ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็น

จ านวนเงิน 500,000 บาท   ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  31  

พฤษภาคม  2563 

 ส าเรจ็การศึกษาเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน 2564   

            ก.ตอ้งรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลา 6 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี 1  มิถนุายน 

2564   ถึงวนัท่ี 31  พฤษภาคม  2570 

      ดงันัน้  ก.จะสิ้นสดุระยะเวลาชดใชท้นุในวนัท่ี  31 พฤษภาคม  

2570 
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2.ส าเร็จการศึกษาแลว้ แต่ รบัราชการไม่ครบก าหนด 

         กรณีท่ีรบัราชการไมค่รบก าหนด ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็

ตาม เงินท่ีจะชดใชคื้นและเบ้ียปรบัจะลดลงตามสว่นของ

เวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 

ตวัอยา่ง 2. เป็นกรณีตามตวัอยา่ง 1 แต่ ก. ขออนญุาตลาออก  

                  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2566 (ระยะเวลาสิ้นสดุใชท้นุในวนัท่ี 

                     31  พฤษภาคม 2570) ก. ชดใชเ้วลาไปแลว้ 2 ปี 6 เดือน 

       ดงันัน้  ก. ตอ้งชดใชท้นุคืนและเบ้ียปรบัจะลดลงตามสว่นของ

เวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 
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3. ส าเรจ็การศึกษาแลว้ ไม่เขา้รบัราชการในมหาวิทยาลยั  

        ชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยั ใน

ระหว่างท่ีศึกษาต่อเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทัง้หมดท่ีไดร้บัไป กบัเบ้ีย

ปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น  

 ตวัอยา่ง 3. ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี 

เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึง

วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2563  ส าเรจ็การศึกษาเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน  

2564  แต่ไมร่บัราชการในมหาวิทยาลยั   

     ก.  ตอ้งชดใชเ้งินคืนมหาวิทยาลยั เป็นเงินทนุจ านวน 1,000,000 

บาท + เงินอ่ืนใด+เบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของเงินท่ีตอ้งชดใช ้
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4. พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ยติุการศึกษา ไมส่ าเรจ็

การศึกษาดว้ยประการใดๆ      

 ชดใชท้นุโดยรบัราชการต่อไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหน่ึงเท่า

ของเวลาท่ีรบัทนุการศึกษา (นบัตัง้แต่วนัท่ีพน้สถานภาพการเป็น

นกัศึกษา ยติุการศึกษา) และชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บั

จากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของ

จ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น ยกเวน้ พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

เพราะเหตเุสียชีวิต หรอืมีหลกัฐานทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาล

ของรฐัลงความเห็นว่าผ ูร้บัทนุเจ็บป่วย ทพุพลภาพ เป็นคนไร้

ความสามารถ วิกลจรติ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบจนท าใหไ้ม่

สามารถศึกษา หรอืปฏิบติังานต่อไปได ้จึงไม่ตอ้งรบัผิดชดใชท้นุ  
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ตวัอยา่ง 4. พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ยติุการศึกษา ไม่ส าเรจ็

การศึกษาดว้ยประการใดๆ  

         ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี 

เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึง

วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2563  

              - พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือวนัท่ี  1  มิถนุายน  2562 

     ดงันัน้ ก. รบัทนุ 2 ปี (เวลาศึกษา 2 ปี) ตอ้งปฏิบติัราชการชดใช้

ทนุเป็นเวลา 2 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2562 ถึงวนัท่ี  31  

พฤษภาคม  2564  

        ก. จะสิ้นสดุระยะเวลาชดใชท้นุในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2564 

และและชดใชคื้นเงินทนุ  รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยั  

ในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้ง

ชดใชคื้น  
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5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจาก

ราชการ  

  1. กรณีผ ูร้บัทนุส าเรจ็การศึกษาแลว้ และปฏิบติัราชการชดใช้

เวลาแต่ยงัไมค่รบก าหนดตามสญัญารบัทนุ ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ 

รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ีย

ปรบัอีก 1 เท่า ของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น โดยจะลดลงตามสว่น

ของเวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 

 2. กรณีผ ูร้บัทนุยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  

รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อเป็น

จ านวนสองเท่าของเงินทัง้หมดท่ีไดร้บัไป กบัเบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของ

จ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น  
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ตวัอยา่ง 5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก       

จากราชการ กรณีผ ูร้บัทนุส าเรจ็การศึกษาแลว้  

         ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี 

เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  

ถึงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2563  

           - ส าเรจ็การศึกษา 15  มิถนุายน  2564 

           - ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจาก

ราชการ 1 ธนัวาคม 2564 

        ดงันัน้ ก.ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท 

รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบั

เบ้ียปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น โดยจะลดลงตาม

สว่นของเวลาท่ีรบัราชการใชไ้ปแลว้ 
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ตวัอยา่ง 5. ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจาก

ราชการ      กรณีผ ูร้บัทนุกรณีผ ูร้บัทนุยงัไมส่ าเรจ็การศึกษา  

         ก. รบัทนุศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลารบัทนุ 3 ปี เป็น

จ านวนเงิน 500,000 บาท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560  ถึงวนัท่ี  

31  พฤษภาคม  2563  

           - ผ ูร้บัทนุยงัไมส่ าเรจ็การศึกษา (ซ่ึงยงัคงศึกษาตามระยะเวลา

ของหลกัสตูร) ประพฤติผิดวินยั ถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจาก

ราชการ 1 ธนัวาคม 2564 

        ดงันัน้ ก.ตอ้งชดใชคื้นเงินทนุ  เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

รวมทัง้เงินอ่ืนใดท่ีไดร้บัจากมหาวิทยาลยัในระหว่างท่ีศึกษาต่อ กบัเบ้ีย

ปรบัอีก 1 เท่าของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชคื้น 
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การชดใชท้นุ    

   1.ผ ูร้บัทนุตอ้งชดใชเ้งินคืนและเบ้ียปรบัตามสญัญา จะตอ้ง

ช าระใหแ้กม่หาวิทยาลยัจนครบถว้นภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดร้บั

หนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั 

   2.หากไม่ช าระภายในก าหนดหรอืช าระใหแ้ต่ไมค่รบ ทัง้น้ี จะ

โดยความยนิยอมของมหาวิทยาลยัหรอืไม่ก็ตาม ยินยอมใหคิ้ด

ดอกเบ้ียจากเงินท่ียงัมิไดช้ าระในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีดว้ย 

  3.ยนิยอมใหม้หาวิทยาลยั หกัเงินบ าเหน็จบ านาญหรอืเงินอ่ืนใดท่ี

จะพึงไดร้บัจากทางราชการ เพ่ือชดใชเ้งินท่ีตอ้งรบัผิดชอบตาม

สญัญา 

          หมายเหต ุดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้       

                          http://personnel.ac.th/download.html 
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ขอให้ทกุท่าน 

ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

 

                      


