
วาระที่ แนวปฏิบัติในการชดใชทุ้น กรณีอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เพื่อศึกษาต่อทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ แต่ไม่สําเร็จการศึกษา 

เรื่องเดิม 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพ่ิมจํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จึงได้จัดสรรทุนเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยเป็นทุนอุดหนุนเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แก่อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา 

ข้อเท็จจริง 
สรุปข้อมูลผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้ังแต่ปี

การศึกษา 2545 ถึงปีการศึกษา 2560 ได้ดังน้ี 

1. ผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรสาขาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรสาขาเภสัช
ศาสตร์ ภายในประเทศ 

            จํานวนผู้รับทุน                                 ทั้งสิน้      214 คน คิดเป็นร้อยละ 
 - สําเร็จการศกึษา 102 คน 47.66 
 - กาํลังศึกษา ปีที่ 1-5 59 คน 27.57 
 - ยุติทุน หรือสละสิทธ์ิรับทนุ 10 คน 4.67 
 - เปลี่ยนไปรับทุนรัฐบาล 8 คน 3.73 
 - ผู้ที่ศึกษาเกนิ 5 ปี โดยไม่มีรายงานการสําเร็จการศึกษา  
   หรือไม่สําเรจ็การศึกษา 

35 คน 16.35 

2. ผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
            จํานวนผู้รับทุน                                  ทั้งสิน้     227 คน คิดเป็นร้อยละ 
 - สําเร็จการศกึษา 134 คน 59.03 
 - กําลังศึกษา ปีที่ 1-5 35 คน 15.41 
 - ยุติทุน หรือสละสิทธ์ิรับทนุ 9 คน 3.96 
 - เปลี่ยนไปรับทุนรัฐบาล 13 คน 5.72 
 - ผู้ที่ศึกษาเกนิ 5 ปี โดยไม่มีรายงานการสําเร็จการศึกษา 
   หรือไม่สําเรจ็การศึกษา 

32 คน 14.09 

 - ได้รับทุน โท-เอก แต่สําเร็จแค่ ป.โท ยังไมไ่ปศึกษา ป.เอก 4 คน 1.76 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ที่ผ่านมาอาจารย์ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งทุนศึกษาในประเทศ และศึกษาต่างประเทศ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนแล้ว มักจะกลับมารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะต้องมีภาระรับผิดชอบทั้งปฏิบัติงานสอน บริการวิชาการ และงานวิจัย
ของหน่วยงานต้นสังกัด ไปพร้อมกับภาระงานของการศึกษาที่เหลืออยู่ ทําให้ไม่สามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่  

2. ผู้รับทุนที่กลับมาปฏิบัติงาน และไม่ได้รับการเบิกจ่ายเงินทุนแล้ว เมื่อฝ่ายทุนไม่มีการ
ติดตามทวงถาม ก็มักจะไม่รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ทําให้เกิดช่องว่างของข้อมูล เมื่อตรวจพบ
ภายหลังพบว่าหลายรายไม่สําเร็จการศึกษา 
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3. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยระบุข้อผูกพันไว้ในประกาศรับสมัครทุน

ว่า หากผู้รับทุนไม่สําเร็จการศึกษา จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปท้ังสิ้นแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อผู้รับทุนรุ่นปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นมาเท่าน้ัน ขณะนี้ยังมีผู้รับทุนรายใดที่ต้องคืนเงินทุน 

 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจาณาให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นการชดใช้ทุน ดังน้ี 
1) กรณีผู้รับทุนรุ่นก่อนปีการศึกษา 2556 ที่ไม่สําเร็จการศึกษา และยังปฏิบัติงานอยู่ใน

มหาวิทยาลัย จะมีมาตรการ หรือเง่ือนไขใดเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร  
2) กรณีผู้รับทุนรุ่นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา หากไม่สําเร็จการศึกษา ยังคงต้องชดใช้โดย

การคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งสิ้นแก่มหาวิทยาลัย ตามเง่ือนไขที่ประกาศไว้ หรือไม่   
   หากผู้รับทุนจะขอชดใช้โดยการปฏิบัติงานแทน ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องแสดงข้อมูลใดเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา และจะมีมาตรการอย่างไรเพ่ิมเติม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
มกราคม 2561 
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สัญญารับทุนอุดหนุนการศกึษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ 

ชื่อทุนพฒันาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เพื่อศึกษาระดบั …………............……… ภายในประเทศ 
ปีการศึกษา………………… 

 
  สัญญาทําที…่…………………………………………………………… 

           วันที่.…..…...เดือน……..…………………………พ.ศ………....….. 
 
  โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย       สําหรับเป็นเงิน 
อุดหนุนการศึกษาแก่ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ในการเข้าศึกษาต่อภายใน 
ประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพและหรืองานที่รับผิดชอบอย่าง 
มีประสิทธิภาพและให้กลับมารับราชการและหรือทํางานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
และประเทศชาติสืบไป      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจ์ึงได้จัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ําประกันการ   
รับทุนผูกพันกบัผู้ได้รับทุนและผู้ค้ําประกัน    และจ่ายเงินทุนอุดหนุนใหแ้ก่ผู้ได้รับการคัดเลือก    ดังข้อความที่ 
ระบุไว้ในสัญญานี้ 
 
  และโดยที่ข้าพเจ้า………………………………………........……....................เกิดเมื่อวันที่………………… 
เดือน…………………………พ.ศ…..……...อายุ……....ปี  อยู่บ้านเลขที่……….……… ตรอกหรือซอย…….….…..………….
ถนน………..….…………………..…ตําบล/แขวง………………………………………… อําเภอ/เขต………………………..…………
จังหวัด…………………………………..บิดาช่ือ……………………………………….……………….มารดาชื่อ…………....…….……… 
………………………..….……..รับราชการ/ทํางานในสังกัดคณะ……………….………………………………………………......... 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําแหน่ง……………………….…………………………………..เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
เจตจํานงดังกล่าวข้างต้น 
 
  ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดย…………………….….....……..... 
................................................................ ผู้รับมอบอํานาจให้ทําสัญญา ตามหนังสือมอบอํานาจที่………………….. 
ลงวันที่…….….เดือน………….….…….....….…พ.ศ……...……….  ซึ่งต่อไปในสญัญานี้จะเรียกว่า   “ผู้รับสัญญา” ตาม 
ข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1   ข้าพเจ้าตกลงรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ของผู้รับสัญญา  ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เพื่อศึกษาระดับ .......................................................... ภายในประเทศ  ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนอดุหนุน” เพื่อศึกษาระดับ…………..................................... สาขาวิชา ........................ 
…........................................................  ณ มหาวิทยาลัย………..…………………..……….….............……….. จนกว่าจะ 
สําเร็จการศึกษาตามโครงการการศึกษาที่ผู้รบัสัญญากําหนด 
  ข้อ  2   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี ้  ข้าพเจ้าจะรายงานผลการศึกษาให้   
ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคการศึกษา ตามแบบที่ผู้รับสญัญากําหนด 
  ขอ้  3   หากปีการศึกษาใดผลการศึกษาตลอดทั้งปีที่ได้รับทุนอุดหนุน  ข้าพเจ้าได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว่าระดับที่กําหนด  หรือความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด  ผู้รับสญัญาจะงด
ให้ทุนอุดหนุนจํานวนบางส่วนเสียก็ได้ 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับทุน…………………………………………………. 

 



06400102 
- 2 - 
 
 

  ข้อ  4   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากข้าพเจ้าไปรับทุนการศึกษาอื่นใด 
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัญญาทราบทันที เพื่อพิจารณางดหรือลดจํานวนทุนอุดหนุนตามข้อ 1 ได้ 
 
  ข้อ  5   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี ้ ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือคําสั่งของผู้รับสัญญาที่ได้กําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ   ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับ
อยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสญัญานี้  และทีจ่ะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง   โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 
  ข้อ  6   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิการรับทุนอุดหนุน 
ก็ดี  หรือถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญาข้อ  14   วรรคสอง   จนผู้รับสัญญาสั่งงดให้ทุนหรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน 
อุดหนุนแก่ข้าพเจ้าก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนอุดหนุนที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนแกผู่้รับสัญญาทันท ี
 
  ข้อ  7   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี ้  ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยา่งดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ผู้รับสญัญากําหนด  ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง 
ยุติ  หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น    เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของผู้รับสัญญา 
 
  ข้อ  8   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาขอ้ 4  หรือไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 
7   โดยละเลย  ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศกึษาประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนอุดหนุนที่ผู้รับ
สัญญาจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนแก่ผู้รับสญัญาทนัที 
 
  ข้อ  9   ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี ้    หากผู้รับสญัญาพิจารณาเห็นว่า
ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะสําเร็จการศึกษาภายในเวลากําหนด      หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ข้าพเจ้าคงอยู่ศึกษา     
ต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ผู้รบัสัญญามีอํานาจสั่งให้ข้าพเจ้ายุติหรือเลิกการศึกษา ในกรณีนี้ผู้รับสญัญาจะสั่งงด
ให้ทุนอุดหนุนแก่ข้าพเจ้าเสียต้ังแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษา       หรือต้ังแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่ง    
ดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้ 
 
  ข้อ 10  เมื่อข้าพเจ้าเสร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าการศึกษาจะสําเร็จหรือไม่ ข้าพเจ้าสัญญา
ว่าข้าพเจ้าจะรับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่ผู้รับสญัญากาํหนดให้และรบัราชการหรือปฏิบัติงานอยู่ต่อไปอีก
ในหน่วยงานนั้น   และหรือหน่วยงานอื่นที่ผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ศึกษาโดยทุนอุดหนุนการศึกษานี้ 
  ระยะเวลาของการชดใช้ทุนตามสัญญานี้ เริ่มนับพร้อมกับเวลาการชดใช้ทุนตามสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทําสัญญาไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว เมื่อวันที่……….เดือน…….…………………พ.ศ…….…… 
แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้เคยทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาใน
ประเทศ ไว้ก่อนสัญญานี้แล้ว ระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญานี้ให้นับต่อจากสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตาม
สัญญาฉบับลงวันที่……………………….…………………..……………… 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับทุน………………………………………. 
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