
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย กองทนุการศกึษาเพ่ือพฒันาบคุลากร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
............................................... 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกบักองทนุการศึกษาเพ่ือพฒันาบุคลากร อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
จงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพ่ือพฒันา
บคุลากร พ.ศ.๒๕๔๘” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพ่ือพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ  

สวนดสุิต 
“การศกึษา” หมายถึง การเพิ่มพนูวิทยฐานะด้วยการเรียนรู้ตามหลกัสตูรของสถานศกึษาเพ่ือรับปริญญา

ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่ และปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 
 “สถานศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาท่ีผู้ รับทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อทัง้ในและต่างประเทศ   

สถาบนัวิชาชีพ  หรือสถานศกึษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
“ทนุการศึกษา” หมายถึง เงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดท่ีได้รับไปทัง้สิน้จากมหาวิทยาลยัใน

ระหวา่งศกึษาตอ่   
“เงินกองทนุ” หมายถึง เงินกองทนุการศกึษาเพ่ือพฒันาบคุลากร 
“สญัญา” หมายถึง สญัญาให้ทนุเพ่ือพฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
“บคุลากร” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พนกังาน อาจารย์อตัราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอตัรา

จ้าง และลกูจ้างของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต         



“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แต่เป็นบุคคลท่ี
สามารถสร้างคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับ
ทนุการศกึษา 

“ผู้ รับทนุ” หมายถึง ผู้ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัใิห้ได้รับทนุการศกึษา 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้   และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาอนัเกิดจากการใช้
ระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 

ท่ีมาของเงินกองทนุ 
________ 

 
ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยโดยการอนุมตัิของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน

หนึ่งไว้เป็นเงินกองทนุ และให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีมัน่คงในนาม “เงินกองทนุการศึกษาเพ่ือพฒันาบคุลากร” 
และกองทนุอาจได้มาซึง่เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  เงินใช้คืนในกรณีท่ีผู้ รับทนุไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้หรือเบีย้ปรับ เม่ือผิดสญัญาให้ทนุ หรือเงินท่ีผู้ รับ
ทนุขอคืนทนุโดยได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลยั   

(๒)  ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินกองทนุ 
(๓)  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคเข้ากองทนุ 
(๔)  เงินรายได้จากการจดักิจกรรมเพ่ือสมทบกองทนุ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกองทนุการศกึษาเพ่ือพฒันาบคุลากร 
___________ 

 
ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนการศกึษาเพ่ือ

พฒันาบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต” ประกอบด้วย 
(๑)  อธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย                       เป็นประธาน 
(๒)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย                          เป็นรองประธาน 
(๓)  ผู้ชว่ยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย                         
(๔)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึง่คดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน  
(๕)  ผู้แทนคณบดี ซึง่คดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน 



(๖)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(๗)  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลยัหนึง่คน    
(๘)  ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบคุคล เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
ให้นิตกิรคนหนึง่เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  พิจารณาตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ขอรับทนุ 
(๒)  พิจารณาอนมุตั ิระงบั หรือชะลอการให้ทนุการศกึษา 
(๓)  ก าหนดระยะเวลา และพิจารณาค าขอขยายระยะเวลาหรือค าขอเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีศึกษา 

สาขาวิชา วิชาเอกหรือสถาบนัการศกึษา 
(๔)  ก าหนดแบบพิมพ์การขอรับทนุและวิธีปฏิบตัิการขอรับทนุ 
(๕)  ตดิตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาและเง่ือนไขตามระเบียบนี ้

 (๖)  รายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบทกุปีการศกึษาภายในภาคเรียนท่ีหนึ่งของปี
การศกึษาถดัไป 
 (๗)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือด าเนินการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 

(๘)  ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ข้อ ๘  การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

หมวด ๓ 
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์การพิจารณาผู้ขอรับทนุ 

_________ 
 

ข้อ ๙  บคุลากรท่ีจะขอรับทนุการศกึษาเพ่ือพฒันาบคุลากรต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
(๑)  เป็นผู้ได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลยัให้ลาศกึษาตอ่ 
(๒)  ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  ติดตอ่กันนบัถึงวนัเร่ิมเข้าศึกษาตอ่กรณีท่ีมี

เหตผุลและความจ าเป็นท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อนีไ้ด้ให้อยูท่ี่ดลุยพินิจของคณะกรรมการ  
(๓)  อายไุมเ่กินส่ีสิบห้าปี นบัถึงวนัเร่ิมเข้าศกึษาตอ่ 
(๔)  มีผลการปฏิบตังิานดี มีความประพฤตเิรียบร้อยและไม่อยู่ระหวา่งการด าเนินการทางวินยั 
(๕)  ไม่เป็นผู้ ท่ีก าลงัรับทุนการศึกษาอ่ืนจากแหล่งทุนอ่ืน หรืออยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนหรืออยู่ใน

ระหว่างปฏิบตัิตามสญัญารับทุนอ่ืน   กรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อนีไ้ด้ ให้อยู่ใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการ 



(๖)  เป็นผู้ มีร่างกายสมบรูณ์และสขุภาพอนามยัดีพอท่ีจะศกึษาตอ่ได้จนส าเร็จการศกึษา 
 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาผู้ ขอรับทุนท่ีเป็นบุคคลภายนอกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยให้ใช้
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

ข้อ ๑๑  การให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยท่ีจะได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาและระดบัความรู้ท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีท่ีก าหนดให้
กลบัมาปฏิบตังิาน และสถานศกึษาท่ีไปศกึษาต้องเป็นสถานศกึษาท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และ
เป็นสาขาวิชาหรือวิชาเอกท่ีตรงกบัความต้องการในการพฒันามหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๔ 
อตัราการจ่ายเงินทนุ 

__________ 
 

ข้อ ๑๒  การจา่ยเงินทนุการศกึษาให้จา่ยเป็นคา่ลงทะเบียนเรียน  คา่ธรรมเนียม  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตาม
อตัราท่ีสถาบนัการศกึษาเรียกเก็บตลอดหลกัสตูรแตไ่ม่เกินวงเงิน ดงันี ้

(๑)  การศกึษาระดบัปริญญาโทภายในประเทศ ไมเ่กิน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  การศกึษาระดบัปริญญาโทตา่งประเทศ ไมเ่กิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  การศกึษาระดบัปริญญาเอกภายในประเทศ ไมเ่กิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔)  การศกึษาระดบัปริญญาเอกตา่งประเทศ ไมเ่กิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ในกรณีท่ีได้รับทุนอ่ืน ๆ  อยู่แล้วและมีความประสงค์จะขอเปล่ียนมารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยั  

ให้คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินทนุ ไมน้่อยกวา่ทนุท่ีได้รับอยู่ก่อนแล้ว   
การจา่ยเงินทนุตามอตัราในวรรคหนึง่หากไม่เพียงพอ  คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินทนุเพิ่มให้ก็ได้ 
  

หมวด ๕ 
ทนุการศกึษา 
___________ 

 
ข้อ ๑๓  ผู้ รับทุนต้องท าสัญญาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเม่ือผู้ รับทุนส าเร็จการศึกษาแล้ว

จะต้องกลบัมาปฏิบตังิานท่ีมหาวิทยาลยัตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลาสองเทา่ของระยะเวลาท่ีไปศกึษาตอ่ 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ รับทุนไม่ปฏิบตัิสญัญา ผู้ รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั

จา่ยให้ทัง้หมด พร้อมเบีย้ปรับเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ 



ในกรณีผู้ รับทนุส าเร็จการศกึษา และกลบัเข้ามาปฏิบตัิงานท่ีมหาวิทยาลยัไม่ครบระยะเวลาตามท่ีก าหนด
ในวรรคหนึ่ง  ต้องชดใช้คืนทนุการศกึษาและเบีย้ปรับตามวรรคสอง โดยลดลงตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีผู้ รับทนุ
กลบัเข้าปฏิบตังิาน 

เงินท่ีต้องชดใช้คืนและเบีย้ปรับ ผู้ รับทนุต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลยัจนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 
สามสิบวัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย  หากผู้ รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวหรือ
ช าระไม่ครบ   ผู้ รับทนุจะต้องช าระดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละสิบห้าตอ่ปีของจ านวนเงินท่ียงัมิได้ช าระ  นบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกวา่จะช าระครบถ้วน 

 

ข้อ ๑๔  หากผู้ รับทุนไม่สามารถปฏิบตัิงานชดใช้หรือ ปฏิบตัิงานชดใช้ไม่ครบก าหนดระยะเวลาสญัญา
เพราะตาย  สาบสญู  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเพราะมีค าสัง่เลิกจ้าง ค าสัง่ให้ออก
ลาออกเน่ืองจาก เจ็บป่วยเรือ้รังจนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ทพุพลภาพ  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ รับทุนไม่
ต้องรับผิดตามสญัญา 
 

ข้อ ๑๕  ผู้ รับทนุจะต้องตัง้ใจศกึษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกทัง้ใน
และตา่งประเทศตามหลกัสตูรของสถานศกึษาท่ีผู้ รับทนุไปศกึษาต่อ  และสนใจแสวงหาความรู้ทัว่ไปเพิ่มเติมเป็น
เนืองนิจ และผู้ รับทนุจะต้องไม่หลีกเล่ียง ละเลย พกั ยตุิ หรือลาออกจากสถานศกึษาท่ีผู้ รับทนุได้รับอนญุาตให้ไป
ศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา  เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยัก่อนและผู้ รับทนุจะต้องมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมในแต่ละปีการศึกษา ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต ่ากว่าสามจุดศูนย์ศูนย์หรือเทียบเท่า และ
ระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไมต่ ่ากวา่สามจดุห้าศนูย์หรือเทียบเท่า 

ถ้าผลการศกึษาไมเ่ป็นไปตามวรรคหนึง่  คณะกรรมการอาจระงบัการให้ทนุการศกึษาได้ 
ผู้ รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลยัการศกึษานัน้ก าหนด และต้องส่งหลกัฐาน

การลงทะเบียนเรียนและหลกัฐานการแสดงผลการศกึษาให้แก่มหาวิทยาลยั     ทกุภาคเรียนภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

ข้อ ๑๖  ผู้ รับทนุจะเปล่ียนแปลงสาขาวิชา วิชาเอก  สถาบนัการศกึษา หรือ ก าหนดระยะเวลาไปจากท่ีตก
ลงกนัไว้ในสญัญาไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ  

 ในกรณีท่ีผู้ ขอรับทุนไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดผู้ รับทุนมีสิทธิขอขยายระยะเวลา
การศกึษาได้ไมเ่กินสองครัง้  ครัง้ละหนึง่ภาคการศกึษาโดยได้รับเงินเดือนเตม็ 

 

ข้อ ๑๗  ผู้ รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี ้รวมทัง้กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัต ิ 
ประกาศ  ค าสัง่  หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัและ สถานศกึษาท่ีไปศกึษา  และสญัญาจ้างระหว่างผู้ รับทนุ
กับมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ  ประกาศ  ค าสั่ง  
หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ  ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา 

ถ้าผู้ รับทนุไมป่ฏิบตัติามวรรคหนึง่  คณะกรรมการมีอ านาจระงบัการให้ทนุการศกึษาได้ 
 



ข้อ ๑๘  ในกรณีผู้ รับทุนพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดๆ  หรือ ประพฤติผิด
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  วินยั  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิ  ประกาศ  ค าสัง่  สญัญาจ้าง หรือผิดสญัญาท่ีจดัท าขึน้ตาม
สญัญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง  หรือไม่อาจส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ หรือต้องยตุิลงด้วยประการ
ใดๆ หรือผู้ รับทุนบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้บอกเลิกได้ หรือ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ รับทุนไม่มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับทนุต่อไป  มหาวิทยาลยัมีสิทธิระงับทนุและ
บอกเลิกสญัญาได้ทนัที และผู้ รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัจ่ายให้ทัง้หมด พร้อมเบีย้ปรับ
เป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้  เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ความไม่เหมาะสมตามวรรคแรก  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผลการประเมินบุคลากรตามแบบของ
มหาวิทยาลยัก าหนด  โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประเมินของมหาวิทยาลยั ประกอบการพิจารณาทกุครัง้  
การพิจารณาความไม่เหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม   ความ
ยตุธิรรม  และประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั 

 

ข้อ ๑๙  ในกรณีท่ีผู้ รับทนุมีพนัธะผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบตัิงานชดใช้ตามสญัญาอ่ืนท่ีท าไว้กบัมหาวิทยาลยั
ก่อนหน้านีแ้ละยงัปฏิบตัิงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสญัญานัน้ การปฏิบตัิงานชดใช้ตามสญัญานีใ้ห้เร่ิมต้น
ตัง้แตว่นัท่ีปฏิบตังิานชดใช้ครบก าหนดตามระยะเวลาของสญัญาอ่ืนเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้ รับทุนมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้ รับทุนยินยอมให้
มหาวิทยาลยัหกัเงินเดือน เงินเพิ่ม บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้ รับทุนพึงได้รับจากมหาวิทยาลยัเพ่ือชดใช้
ให้แก่มหาวิทยาลยั  
 

ข้อ ๒๐  เม่ือผู้ รับทุนส าเร็จการศึกษาแล้วให้รีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ี โดยท าเป็นหนงัสือต่อ
มหาวิทยาลยัและผ่านผู้บงัคบับญัชาภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษา หรือนบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลยัให้กลบัเข้าปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยั   

หากผู้ รับทนุไม่สามารถปฏิบตัิตามความในวรรคหนึ่งเพราะมีเหตสุดุวิสยั  ผู้ รับทนุอาจขอขยายระยะเวลา
การกลบัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นหนงัสือต่อมหาวิทยาลยั เพ่ือขออนมุตั ิ

การไม่ปฏิบตัิตามความในวรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตอุนัสมควรถือว่าผู้ รับทนุไม่มีความประสงค์จะกลบัเข้า
ปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลยั  ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการ ตามระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตามสัญญาจ้างได้
ทนัทีโดยมิพกัต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ ผู้ รับทนุจะต้องชดใช้เงินคืนตามสญัญาให้ทนุ 

 

ข้อ ๒๑  เงินท่ีจะต้องชดใช้คืนตามระเบียบนีผู้้ รับทุนจะต้องช าระคืนแก่มหาวิทยาลยัจนครบถ้วนภายใน
สามสิบวนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยั เว้นแตค่ณะกรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ ๒๒  การก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการย่ืนขอรับทุนการศึกษา เพ่ื อพัฒนาบุคลากรหรือ
หลกัเกณฑ์ตา่งๆ  ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบนีใ้ห้ท าเป็นประกาศ  หรือข้อปฏิบตัขิองมหาวิทยาลยั   

 
 



บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 

ข้อ ๒๓  ในกรณีท่ีผู้ ได้รับทุนการศึกษาได้ท าสัญญาลาศึกษาต่อกับส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ   
สถาบนัราชภฏัสวนดสุิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตไว้ก่อนท่ีระเบียบนีจ้ะใช้บงัคบั ซึ่งยงัต้องผกูพนัตามสญัญา
นัน้ตอ่ไป 
 

                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 


