
 
 
  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  กองทุนและหลักเกณฑการกูยมืเพื่อการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ตามโครงการสงนกัศกึษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

************************ 
 

  โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งกองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน   
การฝกประสบการณวิชาชีพ   ตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในตางประเทศ  และเพื่อใหการบริหารกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอยละมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.   ๒๕๔๗  และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/ ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกระเบยีบ
ไวดังนี้ 
 

  ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย
กองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการ 
สงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ” 

ขอ ๒   บรรดาระเบียบใด ๆ ที่ บัญญั ติ ไว  ซึ่ งขัดหรือแย งกับระเบียบนี้ ให ใช ระเบียบ 
นี้แทน 
  ขอ ๓   ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกประกาศ  วาดวยกองทุนและ
หลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพตามโครงการสงนักศึกษาดูงาน
หรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๐   

ขอ ๔    การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ  ใหเปนไปตามประกาศที่แนบทายระเบียบนี้ 
ขอ  ๕   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
 
 
 



ขอ  ๖   ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจในการออก
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ    ณ   วนัที ่  ๑๒    ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๐ 

 
                                                            อารีย   วงศอารยะ 

(นายอารีย   วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวยกองทนุและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวชิาชพี 

ตามโครงการสงนกัศกึษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

************************ 
 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดออกระเบียบวาดวยกองทุนและ
หลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการสงนักศึกษาดูงาน
หรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวย
กองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการ 
สงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงออกประกาศไวดังนี้ 
  ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป  

ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“ มหาวิทยาลัย ” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   “ กองทุน” หมายความวา  กองทุนและหลักเกณฑการกู ย ืมเพื ่อ
ทุนการศึกษาดูงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณ
วิชาชีพในตางประเทศ 
   “ หลักเกณฑ ” หมายความวา  เงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดเพื่อใชเปนเกณฑใน
การอนุมัติใหบุคคลที่อยูในเกณฑจะไดรับทุน 
   “ นักศึกษา ” หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 
 
 
 
 



กองทุน 
ขอ ๓  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้น  กองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาดูงาน   

การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพใน
ตางประเทศ  มีวัตถุประสงค  เพื่อนําเงินรายไดมหาวิทยาลัย  ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบไปจัดสรรเปนกองทุนกูยืมใหแกนักศึกษาในโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณ
วิชาชีพในตางประเทศ 

ขอ ๔  รายไดและทรัพยสินของทุน  มีดังนี้ 
(๑) เงินรายไดมหาวิทยาลัย  งบบํารุงการศึกษา ตามจํานวนที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามลานบาทถวน) 
(๒) เงินหรือทรัพยสิน  หรือผลประโยชนอันซึ่งมีผูบริจาคให 
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ ไดมาจากการจัดกิจกรรม   หรือการ

ดําเนินการตางๆตามวัตถุประสงค 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนจากการลงทุน 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ 

ขอ ๕  รายจายของกองทุนใหจายในลักษณะที่เปนคาใชจายประเภทกองทุน  ดังนี้ 
(๑) เงินใหกูยืม 
(๒) เงินเพื่อจัดกิจกรรม  การลงทุน   หรือการดําเนินการตางๆตาม

วัตถุประสงค 
(๓) กองทุนประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนแตงตั้ง  โดยอธิการบดี  ประกอบดวย 

(๑) อธิการดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) หัวหนากลุมงานการเงินและบัญชี  เปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 
(๔) กรรมการอื่นอีกไมเกิน  ๕  คน  เปนกรรมการ 
(๕) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง  ๒  ป  ในกรณีที่กรรมการพน
ตําแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการแตงตั้ง  ผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 
  คณะกรรมการบริหารอาจเสนอบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  และมีความเหมาะสมให
อธิการบดีแตงตั้งเปนที่ปรึกษา  ของคณะกรรมการบริหารได 



ขอ ๗  ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการบริหารเงินกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่เชนวานี้  ใหหมายความรวมถึง 

(๑) พิจารณาดําเนินการจัดหารายไดเขากองทุน 
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน  เพื่อกองทุนประเภทตางๆ 
(๓) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ  และอัตราการจายเงินกองทุน 
(๔) หนาที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  กลุมงานการเงินและบัญชีมีหนาที่รับเงิน  จายเงิน  และเก็บรักษาเงินตลอดจน
การปฏิบัติทางบัญชีใหถูกตอง 

 
หลักเกณฑ 

 

ขอ ๙  ตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ภาคปกติ   
ในระดับปริญญาตรี 

ขอ ๑๐  เปนนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรายละ
ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท) 

ขอ  ๑๑ นักศึกษาที่ ได รับอนุญาตใหกูยืมตองมาดําเนินการทําสัญญา  ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูกูจะตองชําระเงินกูทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการศึกษาดูงาน  
การฝกประสบการณวิชาชีพ ตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 

ขอ ๑๓  กรณีผูกูไมสามารถศึกษาดูงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศได
ครบตามระยะเวลาของโครงการ ใหผูกูหรือผูคํ้าประกันดําเนินการชําระเงินกูทั้งหมดแกมหาวิทยาลัย
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการนั้น  

ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ    ณ   วนัที่.............................พ.ศ .......... 

 
 
 

(รองศาสตราจารยสุวทิย  เฑียรทอง) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 
 
 
 


