
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยทุนการศึกษา   ฝึกอบรม   และดูงาน 

พ.ศ. 2549 

 

  โดยที�เป็นการสมควรวางระเบียบวา่ดว้ยทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  เพื�อถือเป็นหลกั
ปฏิบติัต่อไป 
  ฉะนั+น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 17 (2)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  และมติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั+ งที�  
3/2549  เมื�อวนัที�  28  มีนาคม  2549  และครั+ งที� 5/2549  เมื�อวนัที�  29  พฤษภาคม  2549  จึงวางระเบียบ          
ไวด้งัต่อไป 
  ขอ้ 1  ระเบียบนี+ เรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วา่ดว้ย
ทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน พ.ศ. 2549”  
  ขอ้ 2  ระเบียบนี+ใหใ้ชบ้งัคบัตั+งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และคาํสั�งอื�นใดในส่วนที�กาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี+หรือ
ซึ� งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี+   ใหใ้ชร้ะเบียบนี+แทน 
  ขอ้ 4  ในระเบียบนี+  
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
  “การศึกษา”   หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ดว้ยการเรียน  หรือการวจิยัตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษา  เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  โดยใหห้มายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา  การรับ
คาํแนะนาํก่อนเขา้รับการศึกษา  และการฝึกอบรมหรือดูงานที�เป็นส่วนของการศึกษา  หรือต่อจากการศึกษา
นั+นดว้ย   
  “การฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้  ความชาํนาญ  หรือประสบการณ์         
ดว้ยการเรียน  การวจิยั  การอบรมสัมมนา  หรือการทาํงาน  ที�มิไดมุ้่งปริญญา  โดยใหห้มายความรวมถึงการฝึกฝน
ภาษา  การรับคาํแนะนาํก่อนเขา้รับการฝึกอบรม  และการดูงานที�เป็นส่วนหนึ�งของการฝึกอบรมหรือต่อจาก
การฝึกอบรมนั+นดว้ย 
  “การดูงาน”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้  หรือประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ 
  “ทุน”  หมายความวา่  ค่าใชจ่้ายเพื�อการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  และค่าใชจ่้ายเพื�อการ
ครองชีพและค่าใชจ่้ายอื�นในระหวา่งการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  โดยใหค้วามหมายรวมถึงค่าพาหนะ
เดินทางเพื�อการนี+ดว้ย 



  “สถานศึกษา”  หมายความวา่  สถาบนัการศึกษา  สถาบนัวชิาชีพ  ส่วนราชการ  สถาน
ประกอบการทั+งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  
  
 

“หน่วยงาน”  หมายความวา่  ส่วนราชการของมหาวทิยาลยั  ตามมาตรา 65 (5)  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  พ.ศ. 2548  และ ใหร้วมถึง  ส่วนราชการของมหาวทิยาลยั  
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  พ.ศ. 2548  ที�กาํหนดในกฎและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื�องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยั  ซึ� งจะประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 
  “งบประมาณ”  หมายความวา่  เงินที�นาํมาจ่ายเป็นทุนตามระเบียบนี+   ดงัต่อไป 
 (1) ประมาณการรายจ่ายเงินผลประโยชน์ประจาํปี  และหรือเงินรายไดข้อง 
  มหาวทิยาลยัที�จดัสรรสาํหรับจ่ายเป็นทุน 
 (2) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ของมหาวทิยาลยัที�ไดรั้บจดัสรรเพื�อจ่าย 
  เป็นทุน 
 (3) เงินที�หน่วยราชการอื�นจดัสรรใหม้หาวทิยาลยัเพื�อจ่ายเป็นทุน 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 
    ขอ้ 5  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี+  

หมวด 1 
คณะกรรมการทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 

  ขอ้ 6  ใหค้ณะกรรมการทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ประกอบดว้ยอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ  รองอธิการบดีที�อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  และขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษาอีกจาํนวนไม่เกิน 9 คน  เป็นกรรมการ  หวัหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ  เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังานดา้นบริหารงานบุคคลที�อธิการบดีแต่งตั+งเป็นกรรมการ
และผูช่้วยเลขานุการ 1 คน 
  กรรมการที�ไดรั้บแต่งตั+งให้อยูใ่นตาํแหน่งได ้ 2  ปี 
  ขอ้ 7  ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ที�ดงันี+  
   7.1  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการขอทุนเพื�อพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 
   7.2  พิจารณากาํหนดสาขาวชิาและจาํนวนทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน          
ตามความตอ้งการของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   7.3  พิจารณากาํหนดวงเงินงบประมาณ  เพื�อเป็นทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  
ในแต่ละปีงบประมาณ 
   7.4  พิจารณากาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรขอรับทุน  รวมทั+งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
คดัเลือกผูข้อรับทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 



 
 
 
 
 
   7.5  พิจารณากาํหนดค่าใชจ่้ายเพื�อการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ค่าใชจ่้ายเพื�อการ
ครองชีพและค่าใชจ่้ายอื�นในระหวา่งการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื�อการนี+
ใหแ้ก่ผูรั้บทุนแต่ละราย  รวมทั+งค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานดว้ย 
   7.6  พิจารณาการขอเปลี�ยนแปลงสาขาวชิา  การกาํหนดระยะเวลาการศึกษา 
ฝึกอบรม  และดูงาน  สถานศึกษาหรือสถานที�ฝึกอบรมหรือดูงาน  และแนวทางการศึกษาหรือการฝึกอบรม
หรือการดูงานของผูไ้ดรั้บทุน 
   7.7  พิจารณากาํหนดแนวทางในการควบคุมดูแลและติดตามผลการศึกษาของผูไ้ดรั้บทุน 
   7.8  หนา้ที�อื�นๆ  ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี+  

 
หมวด 2 

การจดัสรรงบประมาณและการรับสมคัร 

  ขอ้ 8  ใหม้หาวทิยาลยั  จดัสรรงบประมาณเพื�อเป็นทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน              
ตามโครงการที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ขอ้ 9  ใหม้หาวทิยาลยั   ประกาศรับสมคัรเพื�อคดัเลือกผูข้อรับทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และ        
ดูงาน  ทั+งภายในประเทศและต่างประเทศ  ก่อนวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยใหมี้รายละเอียด  ดงันี+  
   9.1  สาขาวชิา  สถานศึกษา  และจาํนวนทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 
   9.2  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิขอรับทุน 
   9.3  เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัร 
   9.4  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก 
   9.5  หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 
   9.6  กาํหนดวนัรับสมคัรและการคดัเลือก 

หมวด 3   
การศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ ต่างประเทศ 

   ขอ้ 10  ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกเพื�อให้รับทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ตอ้งทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษใหผ้า่นตามเกณฑที์�คณะกรรมการกาํหนดจึงจะมีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 
  กรณีที�มีผูมี้สิทธิไดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  เกินจาํนวนทุนที�กาํหนด  ให้
คณะกรรมการพิจารณาใหทุ้นตามความเหมาะสม  และใหถื้อเป็นที�สุด 



  ขอ้ 11  ผูไ้ดรั้บทุนตอ้งออกเดินทางไปเขา้รับการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ภายใน 6 เดือน  
นบัแต่วนัที�ไดรั้บอนุมติั  หรือประกาศใหรั้บทุนแลว้แต่กรณี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากมหาวทิยาลยั  

หมวด 4 
การศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ภายในประเทศ 

  ขอ้ 12  ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกเพื�อใหรั้บทุนการศึกษาตอ้งไปสมคัรสอบคดัเลือกหรือคดัเลือก
ในสาขาวชิา  และสถานศึกษาที�คณะกรรมการกาํหนด  โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองทั+งสิ+น 
 
  ขอ้ 13  ผูที้�สอบคดัเลือกหรือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาต่อ  และสถานศึกษาไดอ้อก
หนงัสือรับรองใหแ้ลว้  จึงจะมีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษาในปีการศึกษานั+น   
  กรณีที�มีผูส้อบคดัเลือกไดห้รือไดรั้บการคดัเลือกเกินจาํนวนทุนที�กาํหนด  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาใหทุ้นตามความเหมาะสม  และใหถื้อเป็นที�สุด 
  ขอ้ 14  การคดัเลือกผูรั้บทุนเพื�อการฝึกอบรม  และดูงาน  ในแต่ละโครงการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�คณะกรรมการกาํหนด  ซึ� งจะพิจารณากาํหนดเป็นคราวๆ  ไป   

 
หมวด 5 

การใหทุ้นการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 

  ขอ้ 15  มหาวทิยาลยัจะจดัสรรเงินทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูที้�ไดรั้บทุนเป็นรายปี  โดยมีเงื�อนไข
ระยะเวลาตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 16  
  การฝึกอบรม  และดูงาน  มหาวทิยาลยัจะพิจารณาจดัสรรค่าใชจ่้ายใหต้ามที�คณะกรรมการ
กาํหนดในแต่ละโครงการ 
  ขอ้ 16  มหาวทิยาลยัจะสรรเงินทุนการศึกษาใหต้ามระยะเวลาที�คณะกรรมการกาํหนด 
  มหาวทิยาลยัอาจยติุการใหทุ้นการศึกษา  เมื�อปรากฏวา่ผลการศึกษาของผูไ้ดรั้บทุนไม่อยู ่          
ในเกณฑที์�จะสาํเร็จการศึกษาได ้ หรือผูไ้ดรั้บทุนไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขกาํหนด 
  กรณีที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ของมหาวทิยาลยั  อาจขยายระยะเวลาการใหทุ้นตามที�กาํหนดไว้
ในวรรคหนึ�งก็ได ้
  ขอ้ 17  ผูไ้ดรั้บทุนตอ้งไม่ขอรับทุนอื�นใด  และไม่ทาํงานอื�นไม่วา่จะไดรั้บค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม   ในระหวา่งการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  กรณีที�ผูรั้บทุนมีความจาํเป็นตอ้งขอรับทุนอื�น           
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 
   
 
  ขอ้ 18  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ ต่างประเทศ  มหาวทิยาลยัจะจ่ายค่า
พาหนะเดินทางไปกลบัใหเ้พียงครั+ งเดียว  โดยประหยดัในเส้นทางที�สั+นที�สุด  ส่วนค่าใชจ่้ายเพื�อการศึกษาจะ



จ่ายใหต้ามอตัราที�สถานศึกษากาํหนด  สาํหรับค่าใชจ่้ายเพื�อการครองและค่าใชจ่้ายอื�นในระหวา่งการศึกษา  
ฝึกอบรม  และดูงาน  จะจ่ายใหต้ามอตัราที�สาํนกังาน ก.พ.  หรือคณะกรรมการกาํหนดแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 19  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  เพื�อศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ  มหาวทิยาลยัจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายเพื�อการศึกษาใหต้ามอตัราที�สถานศึกษากาํหนด  ค่าใชจ่้ายเพื�อการครองชีพและค่าใชจ่้ายอื�น  จะจ่าย
ใหต้ามอตัราที�คณะกรรมการกาํหนด 
  ขอ้ 20  การฝึกอบรม  และดูงานภายในประเทศ  มหาวทิยาลยัจะจ่ายค่าใชจ่้ายใหใ้นระหวา่ง
การฝึกอบรมหรือดูงาน  ตามอตัราที�คณะกรรมการกาํหนดในแต่ละโครงการ  โดยจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป  

 
หมวด 6 

ขอ้ผกูพนั 

  ขอ้ 21  ผูไ้ดรั้บทุนตอ้งทาํสัญญากบัมหาวทิยาลยั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กระทรวง      
การคลงักาํหนด  ก่อนเขา้รับการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน 
  ขอ้ 22  ผูไ้ดรั้บทุนตอ้งศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ในสาขาวชิาและสถานศึกษาตามระยะเวลา          
ที�ไดรั้บอนุมติั 
  การเปลี�ยนแปลงสาขาวิชาหรือสถานศึกษาหรือแนวทางการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน  
หรือระยะเวลาจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั  
  ขอ้ 23  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาตอ้งส่งรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
มหาวทิยาลยัทราบเมื�อสิ+นภาคการศึกษานั+น  และเมื�อสาํเร็จการศึกษาใหส่้งวทิยานิพนธ์และหรือผลการวจิยั       
แก่มหาวทิยาลยัดว้ย 
  ขอ้ 24  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ตอ้งศึกษาใหส้าํเร็จตามกาํหนดเวลาในหลกัสูตร  ถา้ไม่สามารถ
ศึกษาใหส้าํเร็จไดท้นัตามกาํหนด  และมีความประสงคจ์ะขยายเวลาศึกษาต่ออีก  ใหย้ื�นคาํร้องต่อมหาวทิยาลยั
ก่อนวนัสิ+นสุดของสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  พร้อมดว้ยความเห็นของสถานศึกษา  และระเบียบการลงทะเบียน
ของสถานศึกษานั+น  ประกอบการพิจารณาอนุญาต  เมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้  ใหท้าํสัญญาเพิ�มเติมโดยอนุโลม  
ตามขอ้ 21  หากพิจารณาแลว้ปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาไดใ้ชเ้วลาไปเพื�อการอื�นหรือศึกษาวชิาอื�น
นอกเหนือจากที�มหาวทิยาลยัอนุญาตไวห้รือมีเจตนาเกี�ยวกบัการลงทะเบียนวชิาเรียน  จนเป็นเหตุใหศึ้กษา
สาํเร็จชา้กวา่กาํหนดเวลาเรียนตามหลกัสูตร  หรือไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษา  หรือความประพฤติไม่เหมาะสม
มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการทางวนิยัตามควรแก่กรณี   
  หากศึกษาไม่สาํเร็จภายในระยะเวลาตาม วรรคหนึ�ง  อธิการบดี  หรือผูที้�อธิการบดีมอบหมาย  
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดต้ามเหตุผลและความจาํเป็นเฉพาะกรณี  ครั+ งละ 1 ภาคการศึกษารวมแลว้ 
ไม่เกิน 2 ครั+ ง  หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา   
  ถา้ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษามีผลการศึกษาประจาํภาคเรียนปรากฏวา่แมจ้ะศึกษาอยูต่่อไปก็ไม่
สามารถศึกษาใหจ้บตามหลกัสูตรได ้ มหาวทิยาลยัจะเรียกตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิมต่อไป  
 



  ขอ้ 25  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาเมื�อสาํเร็จการศึกษาแลว้  หรือสอบตกตอ้งออกจากสถานศึกษา
หรือตอ้งหยดุการศึกษาก่อนสาํเร็จดว้ยประการใดๆ ก็ตาม  ตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการตามแผนงานหรือ
โครงการที�ทางมหาวทิยาลยักาํหนดต่อไป  ในหน่วยงานที�ตนปฏิบติังานอยูก่่อนเขา้รับการศึกษา  หรือใน
หน่วยงานตามที�ทางมหาวทิยาลยัเห็นสมควรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งเท่าของระยะเวลาที�ไปศึกษา    
  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษารายใด  ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กล่าวในวรรคหนึ�ง  รวมทั+งผูที้�
ทางมหาวทิยาลยัเห็นวา่ไม่เหมาะสมที�จะใหรั้บราชการต่อไป  จะตอ้งชดใชคื้นเงินทุนและหรือเงินเดือนรวมทั+ง
เงินเพิ�ม  และหรือเงินอื�นใดทั+งสิ+นที�ไดรั้บไปในระหวา่งที�ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาต่อ  และเบี+ยปรับอีก             
หนึ�งเท่าของเงินที�จะตอ้งชดใชคื้นแก่มหาวทิยาลยัทนัที  เวน้แต่ไม่สามารถกลบัเขา้ปฏิบติัราชการชดใช ้ หรือ
ปฏิบติัราชการชดใชไ้ม่ครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั�งใหอ้อกจากราชการ
เนื�องจากเจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  ตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ  ก็ใหร้ะงบัไม่ตอ้ง 
รับผดิชดใชเ้งินและเบี+ยปรับจาํนวนดงักล่าวคืนแก่มหาวทิยาลยั   
  การผดิสัญญาทุกกรณี  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งชดใชเ้งินทุน  และหรือเงินเดือนรวมทั+ง
เงินเพิ�ม  และหรือเงินอื�นใดทั+งสิ+นที�ไดรั้บไปในระหวา่งที�ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาต่อ  และเบี+ยปรับของเงิน         
ที�จะตอ้งชดใชคื้นใหแ้ก่มหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กระทรวงการคลงักาํหนด 
  ขอ้ 26  ผูไ้ดรั้บทุนฝึกอบรมหรือดูงาน  ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม หรือดูงานในสถานศึกษา       
ตามระยะเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  เมื�อเสร็จสิ+นการฝึกอบรมหรือดูงานแลว้ให้รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ
ทนัที  และใหจ้ดัทาํรายงานการฝึกอบรมหรือดูงานเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั+นจนถึงมหาวทิยาลยั             
โดยตอ้งจดัทาํรายงานดงักล่าวภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัที�เสร็จสิ+นการฝึกอบรมหรือดูงาน  
  ผูไ้ดรั้บทุนตอ้งปฏิบติัราชการชดใชทุ้นและหากผดิสัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินทุน  เงินเดือนและ
เงินอื�นใดที�ไดรั้บระหวา่งการฝึกอบรม  หรือดูงาน  คืนให้แก่มหาวทิยาลยั  ตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 25 
  ขอ้ 27  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมและดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ตามระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
ในส่วนที�มิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี+    
  ขอ้ 28  ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ภายในประเทศตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการศึกษาธิการวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษาต่อ  และฝึกอบรมภายในประเทศในส่วนที�มิได้
กาํหนดไวใ้นระเบียบนี+  

หมวด 7 
เบด็เตล็ด 

  ขอ้ 29  ใหม้หาวทิยาลยัประกาศรายละเอียดเกี�ยวกบัจาํนวนเงินทุนที�จดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บทุน  
และหลกัเกณฑก์ารขอรับเงินทุนตามที�คณะกรรมการกาํหนดในแต่ละปีหรือแต่ละโครงการ  ให้ผูไ้ดรั้บทุนทราบ  
โดยใหก้ลุ่มงานดา้นบริหารงานบุคคลแจง้รายละเอียดดงักล่าวใหผู้ไ้ดรั้บทุนการศึกษาทราบเป็นรายบุคคลดว้ย 
 
 



  ขอ้ 30  ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ดรั้บทุนการศึกษาก่อนระเบียบนี+ใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นผู ้
ไดรั้บทุนตามระเบียบนี+   
  ขอ้ 31  ใหม้หาวทิยาลยักาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเบิกจ่ายเงินทุนตามระเบียบนี+   โดยจดัทาํ
เป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 
   ขอ้ 32  ใหก้ลุ่มงานดา้นบริหารงานบุคคล  จดัทาํทะเบียนผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  
และดูงาน  ในแต่ละปีไวเ้ป็นหลกัฐาน 

    ประกาศ  ณ  วนัที�  26  กรกฎาคม       พ.ศ.  2549                       
 
 
 

                                           (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 

                  นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


