ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๔๘
...............................................
โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
“การศึกษา” หมายถึง การเพิ่มพูนวิทยฐานะด้ วยการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ระดับปริญญาโทหรื อเทียบเท่า และปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า
“สถานศึกษา” หมายถึ ง สถานศึกษาที่ ผ้ ูรับทุนของมหาวิ ทยาลัยไปศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศ
สถาบันวิชาชีพ หรื อสถานศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนรับรอง
“ทุนการศึกษา” หมายถึง เงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดที่ได้ รับไปทังสิ
้ ้นจากมหาวิทยาลัยใน
ระหว่างศึกษาต่อ
“เงินกองทุน” หมายถึง เงินกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
“สัญญา” หมายถึง สัญญาให้ ทนุ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บุคลากร” หมายถึง ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน อาจารย์อตั ราจ้ าง เจ้ าหน้ าที่อตั รา
จ้ าง และลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แต่เป็ นบุคคลที่
สามารถสร้ างคุณ ประโยชน์ ด้ านใดด้ านหนึ่งให้ แก่ มหาวิ ทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ ได้ รั บ
ทุนการศึกษา
“ผู้รับทุน” หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ได้ รับทุนการศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการใช้
ระเบียบนี ้
หมวด ๑
ที่มาของเงินกองทุน
________
ข้ อ ๕ ให้ มหาวิทยาลัยโดยการอนุมตั ิของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยจานวน
หนึ่งไว้ เป็ นเงินกองทุน และให้ นาฝากธนาคารพาณิชย์ที่มนั่ คงในนาม “เงินกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร”
และกองทุนอาจได้ มาซึง่ เงินหรื อทรัพย์สินอื่นใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินใช้ คืนในกรณีที่ผ้ รู ับทุนไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ หรื อเบี ้ยปรับ เมื่อผิดสัญญาให้ ทนุ หรื อเงินที่ผ้ รู ับ
ทุนขอคืนทุนโดยได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๒) ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุน
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ บู ริจาคเข้ ากองทุน
(๔) เงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมเพื่อสมทบกองทุน
หมวด ๒
คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
___________
ข้ อ ๖ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็ นประธาน
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็ นรองประธาน
(๓) ผู้ชว่ ยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้แทนคณบดี ซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนสองคน

(๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยหนึง่ คน
(๘) ผู้อานวยการกองการบริ หารงานบุคคล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ นิตกิ รคนหนึง่ เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้ อ ๗ ให้ คณะกรรมการ มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
(๒) พิจารณาอนุมตั ิ ระงับ หรื อชะลอการให้ ทนุ การศึกษา
(๓) กาหนดระยะเวลา และพิจารณาคาขอขยายระยะเวลาหรื อคาขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ศึกษา
สาขาวิชา วิชาเอกหรื อสถาบันการศึกษา
(๔) กาหนดแบบพิมพ์การขอรับทุนและวิธีปฏิบตั ิการขอรับทุน
(๕) ติดตามผลการดาเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี ้
(๖) รายงานผลการดาเนินงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปี การศึกษาภายในภาคเรี ยนที่หนึ่งของปี
การศึกษาถัดไป
(๗) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการในเรื่ องอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ข้ อ ๘ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ขอรับทุน
_________
ข้ อ ๙ บุคลากรที่จะขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(๑) เป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ ลาศึกษาต่อ
(๒) ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ติดต่อกันนับถึงวันเริ่ มเข้ าศึกษาต่อกรณีที่มี
เหตุผลและความจาเป็ นที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อนี ้ได้ ให้ อยูท่ ี่ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการ
(๓) อายุไม่เกินสี่สิบห้ าปี นับถึงวันเริ่มเข้ าศึกษาต่อ
(๔) มีผลการปฏิบตั งิ านดี มีความประพฤติเรี ยบร้ อยและไม่อยู่ระหว่างการดาเนินการทางวินยั
(๕) ไม่เป็ นผู้ที่กาลังรับทุนการศึกษาอื่นจากแหล่งทุนอื่น หรื ออยู่ในระหว่างการชดใช้ ทุนหรื ออยู่ใน
ระหว่างปฏิบตั ิตามสัญญารับทุนอื่น กรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อนี ้ได้ ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ

(๖) เป็ นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพอนามัยดีพอที่จะศึกษาต่อได้ จนสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๑๐ การพิจารณาผู้ขอรับทุนที่เป็ นบุคคลภายนอกให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยให้ ใช้
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ตามข้ อ ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ การให้ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ คานึงถึงความจาเป็ นและความต้ องการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่จะได้ ผ้ ูที่มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ ที่ เหมาะสมแก่หน้ าที่ที่กาหนดให้
กลับมาปฏิบตั งิ าน และสถานศึกษาที่ไปศึกษาต้ องเป็ นสถานศึกษาที่คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนรับรอง และ
เป็ นสาขาวิชาหรื อวิชาเอกที่ตรงกับความต้ องการในการพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวด ๔
อัตราการจ่ายเงินทุน
__________
ข้ อ ๑๒ การจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ จา่ ยเป็ นค่าลงทะเบียนเรี ยน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตาม
อัตราที่สถาบันการศึกษาเรี ยกเก็บตลอดหลักสูตรแต่ไม่เกินวงเงิน ดังนี ้
(๑) การศึกษาระดับปริ ญญาโทภายในประเทศ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) การศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ได้ รับทุนอื่น ๆ อยู่แล้ วและมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนมารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินทุน ไม่น้อยกว่าทุนที่ได้ รับอยู่ก่อนแล้ ว
การจ่ายเงินทุนตามอัตราในวรรคหนึง่ หากไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินทุนเพิ่มให้ ก็ได้
หมวด ๕
ทุนการศึกษา
___________
ข้ อ ๑๓ ผู้รับทุนต้ องทาสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเมื่อผู้รับทุนสาเร็ จการศึกษาแล้ ว
จะต้ องกลับมาปฏิบตั งิ านที่มหาวิทยาลัยต่อเนื่องกันเป็ นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ
เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ วผู้รับทุนไม่ปฏิบตั ิสญ
ั ญา ผู้รับทุนจะต้ องชดใช้ เงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จ่ายให้ ทงหมด
ั้
พร้ อมเบี ้ยปรับเป็ นจานวนสองเท่าของจานวนเงินที่จะต้ องชดใช้

ในกรณีผ้ รู ับทุนสาเร็จการศึกษา และกลับเข้ ามาปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัยไม่ครบระยะเวลาตามที่กาหนด
ในวรรคหนึ่ง ต้ องชดใช้ คืนทุนการศึกษาและเบี ้ยปรับตามวรรคสอง โดยลดลงตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ้ รู ับทุน
กลับเข้ าปฏิบตั งิ าน
เงินที่ต้องชดใช้ คืนและเบี ้ยปรับ ผู้รับทุนต้ องชาระให้ แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลา
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งจากมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุนไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อ
ชาระไม่ครบ ผู้รับทุนจะต้ องชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละสิบห้ าต่อปี ของจานวนเงินที่ยงั มิได้ ชาระ นับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้ วน
ข้ อ ๑๔ หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิ บตั ิงานชดใช้ หรื อ ปฏิบตั ิงานชดใช้ ไม่ครบกาหนดระยะเวลาสัญญา
เพราะตาย สาบสูญ เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเพราะมีคาสัง่ เลิกจ้ าง คาสัง่ ให้ ออก
ลาออกเนื่องจาก เจ็บป่ วยเรื อ้ รังจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ทุพพลภาพ จิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผู้รับทุนไม่
ต้ องรับผิดตามสัญญา
ข้ อ ๑๕ ผู้รับทุนจะต้ องตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยนให้ สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกทังใน
้
และต่างประเทศตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผ้ รู ับทุนไปศึกษาต่อ และสนใจแสวงหาความรู้ ทวั่ ไปเพิ่มเติมเป็ น
เนืองนิจ และผู้รับทุนจะต้ องไม่หลีกเลี่ยง ละเลย พัก ยุติ หรื อลาออกจากสถานศึกษาที่ผ้ รู ับทุนได้ รับอนุญาตให้ ไป
ศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อนและผู้รับทุนจะต้ องมีผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมในแต่ละปี การศึกษา ระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าไม่ต่ากว่าสามจุดศูนย์ศูนย์หรื อเทียบเท่ า และ
ระดับปริญญาเอกหรื อเทียบเท่าไม่ต่ากว่าสามจุดห้ าศูนย์หรื อเทียบเท่า
ถ้ าผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการอาจระงับการให้ ทนุ การศึกษาได้
ผู้รับทุนต้ องลงทะเบียนเรี ยนตามแผนการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยการศึกษานันก
้ าหนด และต้ องส่งหลักฐาน
การลงทะเบียนเรี ยนและหลักฐานการแสดงผลการศึกษาให้ แก่มหาวิทยาลัย ทุกภาคเรี ยนภายในเวลาที่กาหนด
ข้ อ ๑๖ ผู้รับทุนจะเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา วิชาเอก สถาบันการศึกษา หรื อ กาหนดระยะเวลาไปจากที่ตก
ลงกันไว้ ในสัญญาไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ผ้ ูขอรั บทุนไม่ส ามารถส าเร็ จการศึกษาได้ ตามก าหนดผู้รั บทุนมี สิ ทธิ ขอขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละหนึง่ ภาคการศึกษาโดยได้ รับเงินเดือนเต็ม
ข้ อ ๑๗ ผู้รั บทุนต้ องปฏิ บัติตามระเบียบฉบับนี ้ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ ข้ อปฏิ บัติ
ประกาศ คาสัง่ หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ สถานศึกษาที่ไปศึกษา และสัญญาจ้ างระหว่างผู้รับทุน
กับมหาวิทยาลัยโดยเคร่ งครั ด และให้ ถือว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อปฏิ บัติ ประกาศ คาสั่ง
หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
ถ้ าผู้รับทุนไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการมีอานาจระงับการให้ ทนุ การศึกษาได้

ข้ อ ๑๘ ในกรณี ผ้ ูรับทุนพ้ นจากการเป็ นบุ คลากรของมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณี ใดๆ หรื อ ประพฤติผิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ วินยั ข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิ ประกาศ คาสัง่ สัญญาจ้ าง หรื อผิดสัญญาที่จดั ทาขึ ้นตาม
สัญญาไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อไม่อาจสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ หรื อต้ องยุติลงด้ วยประการ
ใดๆ หรื อ ผู้ รั บ ทุ น บอกเลิ ก สั ญ ญาเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าตให้ บอกเลิ ก ได้ หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนไม่มีความเหมาะสมที่จะได้ รับทุนต่อไป มหาวิทยาลัยมี สิทธิระงับทุนและ
บอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที และผู้รับทุนจะต้ องชดใช้ เงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ ทงหมด
ั้
พร้ อมเบี ้ยปรับ
เป็ นจานวนสองเท่าของจานวนเงินที่จะต้ องชดใช้ เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นเป็ นอย่างอื่น
ความไม่เหมาะสมตามวรรคแรก ให้ คณะกรรมการพิจารณาจากผลการประเมินบุ คลากรตามแบบของ
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประเมินของมหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณาทุกครัง้
การพิจารณาความไม่เหมาะสมให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยให้ คานึงถึงความเหมาะสม ความ
ยุตธิ รรม และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก
ข้ อ ๑๙ ในกรณีที่ผ้ รู ับทุนมีพนั ธะผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิงานชดใช้ ตามสัญญาอื่นที่ทาไว้ กบั มหาวิทยาลัย
ก่อนหน้ านี ้และยังปฏิบตั ิงานชดใช้ ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานัน้ การปฏิบตั ิงานชดใช้ ตามสัญญานี ้ให้ เริ่ มต้ น
ตังแต่
้ วนั ที่ปฏิบตั งิ านชดใช้ ครบกาหนดตามระยะเวลาของสัญญาอื่นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณี ที่ ผ้ ูรั บ ทุนมี พันธะผู กพัน ที่ จ ะต้ องปฏิ บัติ ง านชดใช้ ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย ผู้รั บ ทุนยิ นยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน เงินเพิ่ม บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ผ้ รู ับทุนพึงได้ รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้
ให้ แก่มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๐ เมื่อผู้รับทุนสาเร็ จการศึกษาแล้ วให้ รีบรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยทาเป็ นหนังสือต่อ
มหาวิทยาลัยและผ่านผู้บงั คับบัญชาภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่สาเร็ จการศึกษา หรื อนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
มหาวิทยาลัยให้ กลับเข้ าปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุสดุ วิสยั ผู้รับทุนอาจขอขยายระยะเวลา
การกลับเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นหนังสือต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั ิ
การไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอนั สมควรถือว่าผู้รับทุนไม่มีความประสงค์จะกลับเข้ า
ปฏิบตั ิงาน ณ มหาวิทยาลัย ให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการ ตามระเบียบบริ หารงานบุคคลหรื อตามสัญญาจ้ างได้
ทันทีโดยมิพกั ต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าและ ผู้รับทุนจะต้ องชดใช้ เงินคืนตามสัญญาให้ ทนุ
ข้ อ ๒๑ เงินที่จะต้ องชดใช้ คืนตามระเบียบนี ้ผู้รับทุนจะต้ องชาระคืนแก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้ วนภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากมหาวิทยาลัย เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๒๒ การก าหนดรายละเอี ยดวิ ธี ปฏิ บัติ ในการยื่ นขอรั บทุนการศึกษา เพื่ อพัฒ นาบุคลากรหรื อ
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ให้ ทาเป็ นประกาศ หรื อข้ อปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
_____________
ข้ อ ๒๓ ในกรณี ที่ ผ้ ูได้ รั บทุนการศึกษาได้ ท าสัญญาลาศึกษาต่อกับส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไว้ ก่อนที่ระเบียบนี ้จะใช้ บงั คับ ซึ่งยังต้ องผูกพันตามสัญญา
นันต่
้ อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

