
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วย กองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

อาศั ย อ าน าจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒ ) และ  (๑๐ )  แห่ งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ชื่อระเบียบ  
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ การมีผลใช้บังคับ  
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป๑ 
ข้อ ๓ ความสัมพันธ์กับกฎอื่น 
ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ บทนิยาม 
ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า กองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “คณะ” ให้หมายรวมถึง หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งที่มีสถานะเป็น

ส่วนราชการ หรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ 

 
๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   

 



๒ 
 

ข้อ ๕ ผู้รักษาการตามระเบียบ 
ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งมหาวิทยาลัย

รวมตลอดถึงการวินิจฉัยตีความเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด ๑ 

กองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อ ๖๒ การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ให้ จั ดตั้ ง กองทุนขึ้ นกองทุนหนึ่ ง  เ รี ย กว่ า  “กองทุนการศึ กษ าระดับบัณฑิตศึ กษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

(๒) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารกอง
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร” 

ข้อ ๗ เงินได้และทรัพย์สินของกองทุน 
รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้ 

(๑) เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ทุกปี  จ านวนร้อยละสิบของเงินค่าหน่วยกิตที่
จัดเก็บในโครงการบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นโครงการปกติของทุกคณะ 

(๒) เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จ านวนร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมโครงการ
บริการสังคมประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานในก ากับที่
จัดการเรียนการสอนที่น าส่งมหาวิทยาลัย 

(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้ 
(๔) รายได้ หรือผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุน 
(๕) รายได้ หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ข้อ ๘๓ รายจ่ายของกองทุน มีดังนี ้
(๑) ทุนสนับสนุนตามข้อ ๖(๑) และ ๖(๒) 
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารกองทุน” 

ข้อ ๙๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการบดีได้มอบหมายเป็นประธาน และ
กรรมการอีกไม่เกิน ๑๐ คนที่อธิการบดีแต่งตั้ง  

ให้หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเร่ืองกองทุนบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน 

๒,๓,๔ ข้อ ๖,๘ และ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 



๓ 
 

ข้อ ๑๐๕ อ านาจหน้าที่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ และอ านาจ

หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
(๑)  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ทุนการศึกษาตามข้อ ๖ 
(๒) พิจารณาก าหนดจ านวนเงินส าหรับทุนการศึกษา และอัตราการจ่ายเงินตามข้อ ๖ 
(๓) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหนึ่งครั้ง 
(๔) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบต่ออธิการบดี 
(๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การเก็บรักษาเงินและการควบคุมตรวจสอบ 

ข้อ ๑๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน 
ให้กองคลังมีหน้าที่รับเงิน  จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุน  ตลอดจนการจัดท าบัญชีและการ

รายงานให้ถูกต้อง 
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
ให้ส านักงานงานตรวจสอบภายในตรวจงบการเงิน และรายงานต่ออธิการบดี เพื่อเสนอต่อ  

สภามหาวิทยาลัย  ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ การน ากฎเกณฑ์ว่าด้วยการการเงินและทรัพย์สินมาใช้บังคับ 
ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะให้น าระเบียบมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๔๖ ค าขอรับทุนอุดหนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามระเบียบ 

ให้บรรดาค าขอรับทุนของนักศึกษาทุกราย ซึ่งได้รับอนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่ยังมิได้เบิก
จ่ายเงินในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เป็นค าขอรับทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากองทุนตามระเบียบนี้ได ้

 
 
 

๕,๖ ข้อ ๑๐ และ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 



๔ 
 

ข้อ ๑๕  รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินของกองทุนเดิม 
ให้รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินของกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จั ดตั้งขึ้นตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นรายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินของกองทุนตามระเบียบนี้ 

 
            ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       

           (ลงนาม)     นรนิติ เศรษฐบุตร 
            (ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๕๗ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๕๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์/ ผู้จัดท า 
โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๘๓๐ 

๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
๘ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 


