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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สายสนับสนุนและ 

ช่วยวิชาการ   ไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพ่ือให้การพิจารณาการ
ให้ทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ไปศึกษาต่อของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และสนับสนุน
ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  ได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง  โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในการประชุม
ครั้งที ่2/2557 เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2557  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนไปศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้ 
 

1.  โดยยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ไปศึกษาต่อของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 
 

2.  ระยะเวลาในการให้ทุน 
 2.1  ศึกษาต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี (ตามท่ีหลักสูตรก าหนด) 
 2.2  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี 
 2.3  ให้สิทธิ์ได้รับทุนเพียงครั้งเดียวในแต่ละระดับ 
 

3.  จ านวนเงินทุน 
 3.1  ทุนการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี และปริญญาโทตามที่จ่ายจริง 
   

4.  จ านวนทุน 
 4.1  พิจารณาตามที่ผู้ยื่นขอรับทุนตามล าดับก่อนหลัง  แต่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 
 

5.  การพิจารณาการให้ทุน 
 5.1  ผู้สมัครรับทุนเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอเรื่องถึง  
                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
                   พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 5.2  ผู้สมัครรับทุนต้องได้รับการตอบรับและแนบเอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา 
                   แสดงต่อคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 5.3  ผู้สมัครรับทุนต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 5.4  ผู้สมัครรับทุนไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอ่ืน 
 5.5  ผู้สมคัรต้องศึกษาในสาขาวิชาที่หน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
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