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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบิกจ่ายเป็น
เงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษากับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

ข้อที่  2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลาศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

ข้อที่ 3 ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อที่ 4 ในประกาศนี้  

   4.1 “คณะ” หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   4.2 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.3 “คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์” หมายถึง คณะกรรมการที่มีอ านาจจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นรองประธาน 
หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และบุคลากร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาจ านวนเงิน อนุมัติการให้เงิน 
ระงับการให้เงิน เพิกถอนการให้เงิน แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  

   4.4 “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของคณะมนุษยศาสตร์    

ข้อที่ 5 เงินสนับสนุนการศึกษามี 2 ประเภท คือ เงินสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ และ
เงินสนับสนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ 

5.1 เงินสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 

ภายในประเทศ  
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  การศึกษาภายในประเทศที่จะได้รับเงินตามประกาศนี้ต้องเป็นการศึกษา ณ สถาบัน และ
สาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจาก
มหาวิทยาลัย 

  เงินสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

5.1.1 เงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้แก่ 

(1) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เกี่ยวกับการศึกษาที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

(2) ค่าเอกสารไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อปี
การศึกษา 

(3) ค่าท าสารนิพนธ์เหมาจ่าย 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

    5.1.2 เงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ 

(1) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เกี่ยวกับการศึกษาที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(2) ค่าเอกสารไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)ต่อปี
การศึกษา 

(3) ค่าท าวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์เหมาจ่าย 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาท) 

(4) ค่าท าสารนิพนธ์เหมาจ่าย 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

5.1.3 เงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ 

(1) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เกี่ยวกับการศึกษาที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

(2) ค่าเอกสารไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
การศึกษา 

(3) ค่าท าวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์เหมาจ่าย 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

5.2 เงินสนับสนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ ในระดับปริญญาเอก เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ในกรณีที่ต้องศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมก่อน
เข้าหลักสูตรปริญญาเอก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์ 
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   การศึกษา ณ ต่างประเทศ ที่จะได้รับเงินตามประกาศนี้ต้องเป็นการศึกษา ณ 
สถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคณะโดยได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อ
จากมหาวิทยาลัย 

   เงินสนับสนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

     (1) เงินค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่สถาบันการศึกษาเรียก
เก็บตามจริง      

(2) เงินค่าใช้จ่ายเพ่ือการครองชีพระหว่างศึกษา และเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

(3) เงินค่าพาหนะเดินทางในครั้งแรกที่เดินทางไปศึกษา และคณะสนับสนุน
เงินค่าพาหนะเดินทางกลับเมื่อส าเร็จการศึกษา 

มีการจัดสรรจ านวนเงินสนับสนุนการศึกษาให้พิจารณาวงเงินตามอาณา
บริเวณ ดังนี้  

    - กลุ่มอเมริกา ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และยุโรป ไม่เกินปีละ 1,000,000 
บาท  

    - กลุ่มเอเชีย และแอฟริกา ไม่เกินปีละ 600,000 บาท  

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา 

ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของคณะมนุษยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และต้องผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติราชการแล้ว นับถึงวันที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ก าหนด 

ข้อ 7 เงื่อนไขการให้เงินการศึกษา 

7.1 การให้เงินสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ ให้เงินไม่เกินระยะเวลาของ
หลักสูตร ทั้งนี้ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 

7.2 การให้เงินสนับสนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เงินตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 

7.3  ผู้ รั บ เ งิ นสนับสนุ นการศึ กษาต้ อ งท าสัญญากั บคณะมนุ ษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เงินที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่ากัน ในกรณีที่ผู้รับเงินผิดสัญญา ผู้รับเงินสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปทั้งหมด พร้อมเงิน
ค่าปรับอีก 2 เท่าให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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7.4 ในกรณีที่ศึกษาไม่ส าเร็จโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ชดใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่ากัน และต้องชดใช้
เงินที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทั้งนี้เหตุผลอันสมควร คือ ตาย ทุพพลภาพ หรือมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถศึกษา
ต่อได้โดยได้รับการรับรองจากแพทย์   

7.5 ค่าท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ของการศึกษาภายในประเทศ 
ให้จ่ายเมื่อท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์เสร็จแล้ว  และน าฉบับสมบูรณ์มาส่งให้คณะและ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ รับรองแล้ว 

7.6 ผู้รับเงินสนับสนุนจะต้องรายงานผลการศึกษา งานสารนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ทุกภาคการศึกษา ใน
กรณีที่ผลการศึกษาไม่ถึง 2.00 (ปริญญาตรี) ไม่ถึง 3.00 (บัณฑิตศึกษา ในระบบแต้ม 4.00) ในกรณีที่
สถาบันการศึกษาอ่ืนคิดแต้มประเภทอ่ืน ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านของสถาบันนั้นๆ คณะกรรมการ
สามารถระงับการให้เงินในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 

7.7 หากผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาได้รับเงินหรือเงินสนับสนุนอ่ืนใดจากคณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวนหนึ่งแต่ไม่เท่ากับวงเงินที่คณะก าหนดข้างต้น คณะจะพิจารณาจัดสรรจ านวนเงิน
สนับสนุนให้ในกรณีที่ยังคงขาดอยู่ แต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด 

7.8 ในกรณีที่ได้รับทุนเต็มจ านวนจากแหล่งอ่ืน คณะจะไม่พิจารณาเงินสนับสนุน
การศึกษาให้ เว้นแต่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากแหล่งทุนครอบคลุม เช่น ค่าท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 

7.9 ผู้ที่อยู่ระหว่างการรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามประกาศนี้ จะขอคืนเงินเดิม
เพ่ือขอรับเงินอื่นที่จัดสรรโดยคณะมนุษยศาสตร์ หรือหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้ 

7.10 ในกรณีที่ผู้รับเงินสนับสนุนได้รับเงินการศึกษาหรือเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
แหล่งอ่ืนในภายหลัง จะต้องรายงานให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบ เพ่ือพิจารณาจัดสรรจ านวนเงินตามความ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ยังขาดอยู่ 

7.11 หากมีการหยุดพักการศึกษา ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนเป็นกรณีไป 

ข้อ 8 ในกรณีรับเงินสนับสนุนภายในประเทศผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องน าใบส าคัญรับเงิน
มาประกอบขอรับเงินสนับสนุน และจะต้องสรุปค่าใช้จ่ายจริงภายใน 30 วัน  

ข้อ 9 บุคคลหนึ่งๆจะขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามประกาศนี้  ได้เพียงคราวละ 1 
หลักสูตรตามประกาศนี้ 




