
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง   รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา (บุคคลท่ัวไป)  

ครั้งท่ี ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  

                

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประสงค์จะรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา 

(บุคคลท่ัวไป) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขา/แขนงวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

จํานวน ๑ ทุน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรสายผู้สอนให้กับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท่ีมีแผนจะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
๑.๑  มีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี นับถึงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

๑.๒  เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ 

๑.๓  กําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ สาขา/แขนงวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และมีใบลงทะเบียนมาแสดง 

๑.๔  มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 

๑.๕  รู้และปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูได้อย่างเหมาะสม 

๑.๖  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนเพ่ือการศึกษาประเภทหน่ึงประเภทใด 

๒. เอกสาร และหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
๒.๑  ใบสมัครสอบ และบัตรประจําตัวสอบ ท่ีติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม

แว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงปัจจุบัน) 

๒.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๔ ฉบับ 

๒.๓  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน ๔ ฉบับ 

๒.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๕  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 

/๒.๖ใบรับรอง... 
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๒.๖  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ซ่ึงแพทย์รับรองให้ 

ไม่เกิน ๑ เดือน นับจากวันรับรอง 

๒.๗  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๘  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและลงชื่อ

กํากับไว้ด้วย 

๒.๙  ผู้สมัครสอบท่ีเป็นข้าราชการ และผู้สมัครสอบท่ีมีข้อผูกพันกับส่วนราชการในการ

ปฏิบัติราชการชดใช้ต้องย่ืนหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีได้รับ

ทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน โดยใช้แบบฟอร์ม ท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนด และต้องย่ืนพร้อมกับใบสมัครสอบ 

๓. ระยะเวลาการให้ทุน  

มีกําหนด ๒ ปี  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๔. เงินทุนการศึกษา  

ตลอดหลักสูตรจํานวน ๓๑๓,๐๐๐ บาท เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ   

๕. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร  
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๙ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.   

ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ - นครสวรรค์) ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เว้นวันหยุดราชการ)  

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจะติดประกาศให้ทราบท่ัวกันในวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔  

ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ - นครสวรรค์) ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือดูได้ท่ีเว็ปไซด์ของกองบริหารงานบุคคล (http://personnel.rmutsb.ac.th)  

๗. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะทําการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโดย 

การสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  

๘.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในวันท่ี  

๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ - นครสวรรค์) ตําบลหันตรา   

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือดูได้ที ่เว็ปไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 

(http://personnel.rmutsb.ac.th) 

/๙.ข้อผูกพัน... 
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๙.  ข้อผูกพัน 
๙.๑  ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ว่าเม่ือสําเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๒ เท่าของเวลา

ท่ีได้รับทุน 

๙.๒  กรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาท่ีได้ทําไว้กับ

มหาวิทยาลัย นอกจากจะชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวนเงินทุน

ดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกครั้ง 

๙.๓  ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องส่งรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้

มหาวิทยาลัยรับทราบเม่ือสิ้นภาคการศึกษาน้ัน และเม่ือสําเร็จการศึกษาให้ส่งวิทยานิพนธ์ และหรือผลการวิจัย

แก่มหาวิทยาลัยด้วย  

๙.๔  มหาวิทยาลัยอาจยุติการให้ทุนการศึกษา เม่ือปรากฏว่าผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน

ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะสําเร็จการศึกษาได้ หรือผู้ได้รับทุนไม่รายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยรับทราบเม่ือสิ้น

ภาคการศึกษาน้ันๆ เป็นระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 

๙.๕  เม่ือผู้ได้รับทุนสําเร็จการศึกษาต้องรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติราชการ

ชดใช้ทุนทันที นับต้ังแต่วันสิ้นภาคการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

๙.๖  กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการให้ทุน สามารถ

ขยายเวลาการศึกษาต่อได้แต่ต้องไม่เกินตามท่ีหลักสูตรของสถานศึกษากําหนด (ไม่นับระยะเวลาการขยายเวลา

ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษของสถานศึกษา) และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับ

ทุนการศึกษา 

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  หาสิตพานิชกุล) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

                                            

                                

                            

 


