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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี  15 / 2561 

เรื่อง  ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต#อของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
–––––––––––––––––––––– 

 
โดยท่ีเป�นการสมควร เพ่ือให�ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต"อของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+สูงสุด สอดคล�องกับตราสารจัดต้ังโรงเรียน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 

มาตรา 40 แห"งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และ

ตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรง

เรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึนไว� ดังต"อไปนี้ 

 

ข)อ 1  ประเภทของทุนการศึกษา แบ"งออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ทุนการศึกษาต"อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.2 ทุนการศึกษาด�านภาษาต"างประเทศ และด�านอ่ืน 
  

ข)อ 2  ข้ันตอนการพิจารณาให�ทุน ประเภท 1.1 
  2.1 โรงเรียนประชาสัมพันธ+การให�ทุนการศึกษาและสาขาวิชาท่ีโรงเรียนมีความต�องการต"อการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  ภายในเดือนมกราคมของปBการศึกษานั้นๆ  เพ่ือให�บุคลากรท่ีมีความ
ประสงค+ขอรับทุนการศึกษาได�เตรียมตัวดําเนินการสมัครและสอบในสาขาวิชาตามท่ีระบุ 
                    2.2 คุณสมบัติของผู�ขอรับทุนและลาศึกษาต"อ 
        2.2.1  ผู�มีสิทธิขอรับทุนและลาศึกษาต"อ ได�แก" ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  

      2.2.2 ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัยติดต"อกันนับต้ังแต"วันบรรจุ เป�นระยะเวลา 5 ปB
ข้ึนไป สําหรับระดับปริญญาโท และปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 10 ปBข้ึนไป สําหรับระดับปริญญาเอก ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับ
ดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
        2.2.3  ต�องได�รับความเห็นชอบจากหัวหน�าฝGายต�นสังกัดให�เข�ากระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
ลาศึกษาต"อและรับทุนการศึกษา 
                  2.2.4  เป�นผู�ท่ีผ"านกระบวนการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต"อในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ท้ังในและต"างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีโรงเรียนประกาศให�ทุนการศึกษาในแต"ละปBการศึกษา หรือตามท่ี
ผู�อํานวยการพิจารณาอนุญาต 
                    2.3 การเสนอขอรับทุนการศึกษาและการลาศึกษาต"อต�องทําหนังสือขอรับทุนและขออนุญาตสอบ
ถึงผู�อํานวยการ  โดยผ"านความเห็นชอบจากหัวหน�าฝGายต�นสังกัด   
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                   2.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการ  เป�นผู�พิจารณาคัดเลือกครูท่ีเหมาะสมกับการรับทุนศึกษา 
และนําเสนอผู�อํานวยการเพ่ืออนุมัติ 
                   2.5 เม่ือได�รับการอนุมัติจากผู�อํานวยการตามข�อ 2.3 เรียบร�อยแล�ว  ให�ใช�แบบฟอร+มตามท่ีกําหนด
ของโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย ในการนําเสนอขอรับทุนการศึกษาและการลาศึกษาต"อ  
          2.6 การพิจารณาในบางกรณีอาจข้ึนอยู"กับดุลยพินิจของผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
                   2.7  การทําสัญญาการรับทุนการศึกษา 
       2.7.1 ผู�รับทุนการศึกษาต�องทําสัญญากับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัยตามแบบฟอร+มท่ีกําหนด 
ซ่ึงมีข�อความสาระสําคัญว"า  ผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้  ต�องต้ังใจศึกษา และไม"สามารถดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชา  วิชาเอก หรือสถาบันการศึกษา  นอกเหนือจากท่ีตกลงในสัญญา 

     2.7.2 เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นแล�ว ต�องมาปฏิบัติงานอยู"ใน
โรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัยอย"างเต็มความสามารถ ตามคําสั่งแต"งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปBการศึกษานั้นๆ 
เพ่ือเป�นการชดใช�ทุนการศึกษาให�กับโรงเรียน ดังนี้  

   2.7.2.1  รับทุนศึกษาต"อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย  
        2.7.2.1.1 ศึกษาต"อในภาคเรียนปกติ  ต�องชดใช�ทุนการศึกษาโดยการ

ปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 4 เท"าของระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา มิฉะนั้น  ผู�รับทุนการศึกษานั้น  ต�องชดใช�เงินเป�น
จํานวน 4 เท"าของค"าใช�จ"ายในการศึกษาท่ีตั้งเบิกกับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย ตามข�อ 2.8 และชดใช�เงินเป�นจํานวน
เงิน 4 เท"าของเงินเดือนท่ีได�รับในช"วงไปศึกษาต"อ  

        2.7.2.1.2  ศึกษาต"อในภาคเรียนพิเศษ (วันเสาร+ – วันอาทิตย+)  ต�องชดใช�
ทุนการศึกษา โดยการปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 2 เท"า ของระยะเวลาท่ีใช�ไปในการศึกษา  มิฉะนั้น ผู�รับ
ทุนการศึกษานั้น ต�องชดใช�เงินเป�นจํานวน 2 เท"าของค"าใช�จ"ายในการศึกษาท่ีต้ังเบิกกับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
ตามข�อ 2.8 

 2.7.2.2  รับทุนการศึกษาต"อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต"างประเทศ  ต�องชดใช�
ทุนการศึกษาโดยการปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 5 เท"าของระยะเวลาท่ีใช�ไปการศึกษา  มิฉะนั้น  ผู�รับทุนการศึกษา
นั้น ต�องชดใช�เงินเป�นจํานวน 5 เท"าของค"าใช�จ"ายในการศึกษาท่ีต้ังเบิกกับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  ตามข�อ 2.8 
และต�องชดใช�เงินเป�นจํานวนเงิน 5 เท"าของเงินเดือนท่ีได�รับในช"วงไปศึกษาต"อ ตามข�อ 6 

        2.8 ผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาต"อ จะได�รับเงินสนับสนุนค"าใช�จ"ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรของ
สถาบันศึกษาท่ีไปศึกษาต"อนั้น  มีดังนี้ 
     2.8.1 ค"าเล"าเรียน ค"าธรรมเนียมการศึกษา ค"าบํารุงกิจกรรมต"างๆ ตามท่ีจ"ายจริง 
     2.8.2 ค"าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน   
      2.8.2.1 ระดับปริญญาโท ตามท่ีจ"ายจริง แต"ไม"เกินปBการศึกษาละ 4,000 บาท  
                                          (สี่พันบาทถ�วน) 
      2.8.2.2 ระดับปริญญาเอก ตามท่ีจ"ายจริง แต"ไม"เกินปBการศึกษาละ 6,000 บาท  
                                         (หกพันบาทถ�วน) 
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                               2.8.2.3 ค"าใช�จ"ายในการจัดทําวิทยานิพนธ+ ตามท่ีจ"ายจริง แต"ไม"เกิน 20,000 บาท  
                                        (สองหม่ืนบาทถ�วน) 
                  2.9 ผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาและได�รับอนุญาตให�ลาศึกษาต"อในวันทํางาน (วันจันทร+-ศุกร+) จะได�รับ
เงินเดือนตามจํานวนท่ีเคยได�รับก"อนไปศึกษาต"อจนกว"าจะจบการศึกษา 
         2.10  ผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาต�องนําเอกสารหลักฐานการจ"ายเงินฉบับจริง ตามข�อ 2.8 มาแสดง
ประกอบการจ"ายเงินดังกล"าว เพ่ือนําไปแนบใบสําคัญจ"ายของโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย   
         

ข)อ 3  ข้ันตอนการพิจารณาให�ทุน ประเภท 1.2 
                   3.1 โรงเรียนประชาสัมพันธ+การให�ทุนการศึกษาด�านภาษาต"างประเทศและด�านอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนมี
ความต�องการต"อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย   
                  3.2 คุณสมบัติของผู�ขอรับทุนการศึกษา 
        3.2.1  ผู�มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา ได�แก" ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  

      3.2.2 ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัยติดต"อกันนับต้ังแต"วันบรรจุ เป�นระยะเวลา 3 ปB 
ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
        3.2.3  ต�องได�รับความเห็นชอบจากหัวหน�าฝGายต�นสังกัดให�เข�ากระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
รับทุนการศึกษา 
                           3.2.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการ  เป�นผู�พิจารณาคัดเลือกครูท่ีเหมาะสมกับการรับ
ทุนศึกษา และนําเสนอผู�อํานวยการเพ่ืออนุมัติ 
                           3.2.5 การพิจารณาในบางกรณีอาจข้ึนอยู"กับดุลยพินิจของผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร+ต
วิทยาลัย 
                   3.3 การทําสัญญาการรับทุนการศึกษา ผู�รับทุนการศึกษาต�องทําสัญญากับโรงเรียนมงฟอร+ต
วิทยาลัยตามแบบฟอร+มท่ีกําหนด  
                  3.4  ผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาจะได�รับเงินค"าใช�จ"ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรของสถาบันศึกษาท่ีไป
ศึกษา  ดังนี้  
                         3.4.1  ภายในประเทศ  จ"ายตามจริงท่ีหลักสูตรของสถาบันการศึกษากําหนด  
                         3.4.2  ภายนอกประเทศ  จ"ายตามจริงท่ีหลักสูตรของสถาบันการศึกษากําหนด 
      3.4.3 ค"าใช�จ"ายส"วนตัว(Pocket  Money) ในการไปศึกษาต�องเป�นไปตามประกาศและ/หรือ
คําสั่งของโรงเรียน และต�องผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการ 
                   3.5 การรับทุนการศึกษาด�านภาษาในต"างประเทศ   
                        3.5.1 กรณีเป�นหลักสูตร 1 เดือนถึง 1 ปB  ต�องชดใช�ทุนการศึกษาโดยการปฏิบัติงานเป�น
ระยะเวลา 3 ปBการศึกษา  มิฉะนั้น  ผู�รับทุนการศึกษานั้น  ต�องชดใช�เงินเป�นจํานวน 3 เท"าของค"าใช�จ"ายใน
การศึกษาท่ีต้ังเบิกกับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  ตามข�อ 5  และจํานวนเงิน 3 เท"าของเงินเดือนท่ีได�รับในช"วงไป
ศึกษาต"อ ตามข�อ 2.9  
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                       3.5.2 กรณีเป�นหลักสูตร 1 ปBข้ึนไป  ต�องชดใช�ทุนการศึกษาโดยการปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 4 
เท"าของระยะเวลาท่ีใช�ไปการศึกษา   มิฉะนั้น  ผู�รับทุนการศึกษานั้น  ต�องชดใช�เงินเป�นจํานวน 4 เท"าของค"าใช�จ"าย
ในการศึกษาท่ีต้ังเบิกกับโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย ตามข�อ 5 และจํานวนเงิน 4 เท"าของเงินเดือนท่ีได�รับในช"วงไป
ศึกษาต"อ ตามข�อ 2.9   
           
         ข)อ  4 การชดเชย 
                  4.1 กรณีผู�ได�รับทุนการศึกษาปฏิบัติงานชดใช�ทุนการศึกษาไม"ครบตามกําหนดระยะเวลา ในข�อ 
2.7.2 แต"ขอลาออกจากโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  ผู�รับทุนการศึกษานั้น ต�องชดใช�ทุนการศึกษาส"วนท่ีเหลือให�กับ
โรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  โดยเทียบกับระยะเวลาของการไปศึกษา  ค"าใช�จ"ายในการศึกษาและเงินเดือนท่ีได�รับ
ในช"วงไปศึกษาต"อ ตามข�อ 2.8 และข�อ 2.9 
                 4.2  หากผู�ได�รับทุนการศึกษาปฏิบัติงานชดใช�ทุนการศึกษาไม"ครบตามกําหนดระยะเวลา และไม"
ยินยอมชดใช�เป�นเงิน ตามข�อ 2.7.2  ให�ดําเนินการหักเงินส"วนท่ีเหลือจากเงินฝากสะสมในชมรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย ประเภท ก  เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ  และเงินส"วนต"างๆ ท่ีพึงจะได�รับ
จากโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
 
       ข)อ 5 การลาศึกษาต#อด)วยทุนส#วนตัวหรือทุนจากสถาบันอ่ืน 
              5.1  ผู�มีสิทธิขอลาศึกษาต"อ ได�แก" ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  
              5.2 ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัยติดต"อกันนับต้ังแต"วันบรรจุ เป�นระยะเวลา 3 ปB ท้ังนี้ข้ึนอยู"
กับดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
              5.3 การลาศึกษาต"อต�องทําหนังสือขออนุญาตสอบและขออนุญาตลาศึกษาต"อถึงผู�อํานวยการ  โดยผ"าน
ความเห็นชอบจากหัวหน�าฝGายต�นสังกัด   
              5.4 การลาศึกษาต"อด�วยทุนส"วนตัว ให�ลาศึกษาได�หลักสุตรพิเศษ วันเสาร+ – วันอาทิตย+ เท"านั้น  
 
       ข)อ 6  เวลาเรียนตามหลักสูตร  
       6.1  การศึกษาต"อในหลักสูตรปกติ วันจันทร+ – ศุกร+ 
       6.2  การศึกษาต"อในหลักสูตรพิเศษ วันเสาร+ – วันอาทิตย+ 
 
        ข)อ 7  เง่ือนไขและหลักเกณฑ+ของผู�ขอลาศึกษาต"อ 
       7.1 ผู�ลาศึกษาต"อด�วยทุนส"วนตัว หรือทุนการศึกษาจากสถาบันอ่ืน  ท่ีผ"านการพิจารณาตามข�อ 5.3 
จะได�รับอนุญาตให�ลาศึกษาได�เท"ากับกําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีไปศึกษาต"อ 
                7.2 หากศึกษาต"อเกินกว"ากําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ต�องแจ�งให�กับ
ผู�อํานวยการทราบเป�นลายลักษณ+อักษร   
      7.3 ผู�ขอลาศึกษาต"อ  ต�องจัดทํารายงานผลการเรียนทุกภาคเรียนต"อผู�อํานวยการ   
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                7.4 ผู�ขอลาศึกษาท่ีใช�ทุนการศึกษาส"วนตัว และสถาบันอ่ืน  ให�ชดใช�การลาศึกษาต"อโดยการ

ปฏิบัติงานเป�นระยะเวลา 2 เท�า ของระยะเวลาที่ใช�ไปในการศึกษา 
      7.5  ผู�ขอลาศึกษาต"อในภาคเรียนพิเศษ (วันเสาร+ – วันอาทิตย+)  มีสิทธิได�รับพิจารณาข้ึนข้ันเงินเดือน
และเงินโบนัสในระหว"างการศึกษาต"อนั้น   
      7.6  ผู�ขอลาศึกษาต"อในภาคเรียนปกติ (วันจันทร+ – วันศุกร+)  ไม"ได�รับสิทธิพิจารณาข้ึนข้ันเงินเดือนและ
เงินโบนัสในระหว"างการลาศึกษาต"อนั้น 
      7.7 ผู�มีสิทธิลาศึกษาต"อโดยทุนโรงเรียนต�องทําสัญญาและหนังสือคํ้าประกันกับโรงเรียนตามแบบฟอร+ม
ท่ีกําหนดไว�   
               7.8 การพิจารณาปYญหาเก่ียวกับการลาศึกษาต"อ การอนุญาตเรื่องใดๆ  และการเห็นชอบให�ครู  หรือ
บุคลากรทางการศึกษา ได�รับอนุญาตลาศึกษาต"อท้ังในประเทศและต"างประเทศ  ให�อยู"ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการและนําเสนอผู�อํานวยการเพ่ืออนุมัติต"อไป 
 
       ข)อ 8 บทลงโทษ 
      8.1 กรณีผู�ขอลาศึกษาต"อไม"ยื่นหนังสือขออนุญาตสอบ และ/หรือไม"ได�รับอนุญาตให�ทําการสอบหรือ
ศึกษาต"อ จะไม"ได�รับการพิจารณาในข้ันต"อไปทุกกรณี 
      8.2 กรณีผู�ขอลาศึกษาต"อในสาขาวิชาท่ีไม"สอดคล�องและไม"ตรงตามระดับและสาขาวิชาท่ีโรงเรียน
กําหนด โรงเรียนจะไม"ปรับเงินเดือนให�ตามวุฒิการศึกษาท่ีจะได�รับเพ่ิมเติม  โดยผู�ขอลาศึกษาต"อต�องทําข�อตกลงใน
เง่ือนไขดังกล"าวเป�นลายลักษณ+อักษรก"อนไปศึกษาต"อ 
                8.3 กรณีผู�ขอลาศึกษาต"อและได�รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน ไม"สามารถศึกษาต"อได�จนจบหลักสูตร
ตามระยะเวลาท่ีสถาบันกําหนด ผู�ขอลาศึกษาต"อต�องชดใช�ทุนสองเท"าของเงินทุนท่ีได�รับคืนให�แก"โรงเรียน  
 
        ข)อ 9 เม่ือผู�ขอรับทุนการศึกษาและผู�ลาศึกษาต"อ ได�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีได�
ศึกษาต"อ ให�ดําเนินการดังนี้ 
 9.1 จัดทําจดหมายแจ�งและแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ให�กับผู�อํานวยการ  

9.2 ยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือน พร�อมแนบหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดให�กับงานบริหารบุคคล  

9.3 จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผู� เรียน โรงเรียน โดยการนําความรู� ท่ีได�จากการศึกษาต"อมา
ประยุกต+ใช�กับการปฏิบัติงานในปYจจุบัน จากนั้นนําเสนอต"อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการเพ่ือขอปรับวุฒิ
การศึกษาและปรับเงินเดือน 

9.4  เม่ือผ"านการพิจารณาตามข�อ 9.2 และข�อ 9.3 ให�งานบริหารบุคคลดําเนินการปรับวุฒิ
การศึกษา และงานการเงินฯ ฝGายธุรการ-การเงิน ดําเนินการปรับเงินเดือน   
                           9.4.1  จัดทําเอกสารและแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา เพ่ือให�ผู�อํานวยการลงนามอนุมัติ 
เพ่ือปรับวุฒิการศึกษา  
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                           9.4.2  ดําเนินการปรับเงินเดือนจากจํานวนส"วนต"างของอัตราเงินเดือนวุฒิการศึกษาใหม"ท่ีขอ
ปรับกับฐานเงินเดือนของวุฒิการศึกษาเดิม 
                           9.4.3  ดําเนินการปรับข้ันเงินเดือนประจําปBตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศของมูลนิธิคณะ
เซนต+คาเบรียล แห"งประเทศไทย ท่ี 5/2552 
                 9.4.5  ต�องชดใช�ทุนการศึกษา โดยปฏิบัติตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
                 9.4.6  นําความรู�ท่ีได�รับจากการศึกษามาใช�ให�ก"อเกิดประโยชน+ต"อวิชาชีพครู  นักเรียน  และ
โรงเรียน  
 
 ข)อ  10  หลักประกันด�วยบุคคลหรือสินทรัพย+ ผู�ขอรับทุนการศึกษานํามาคํ้าประกันการขอรับทุนการศึกษา
ได�อย"างใดอย"างหนึ่ง  ดังนี้ 
   10.1 บุคคลคํ้าประกัน ต�องเป�นข�าราชการหรือพนักงานองค+การรัฐวิสาหกิจ ระดับซี 5 ข้ึนไป  
   10.2 อสังหาริมทรัพย+ท่ีมูลค"าไม"น�อยกว"าทุนการศึกษาท่ีได�รับ 
                    10.3 บัญชีเงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสินท่ีมูลค"าไม"น�อยกว"าทุนการศึกษาท่ีได�รับ  
   
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน+) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 

 
 

 
 

 
   
 

 


