ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนาวิชาการ
แกบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๑(๑) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน
๒๕๕๓ จึงกําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒ ใหประกาศฉบับนี้มผี ลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน”

หมายความวา กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ระเบียบวาดวย การศึกษาตอ” หมายความวา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วาดวย การศึกษาตอ และการฝกอบรมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
“ระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร” หมายความวา ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓
“ประกาศหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุน” หมายความวา ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔ หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับทุนและการพิจารณาใหทนุ สนับสนุนการศึกษา
ภายในประเทศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
/(๑) เปนผูที่…

-๒(๑) เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหศึกษาตอทัง้ ภาคปกติภาคนอกเวลาที่
ใชเวลาราชการบางสวนและภาคนอกเวลาที่ไมใชเวลาราชการตามขั้นตอนของระเบียบวาดวยการศึกษาตอ
(๒) เปนสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยตองการในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
(๓) อายุไมเกิน ๔๕ ป สําหรับภาคปกติ และไมเกิน ๕๐ ป สําหรับภาคนอกเวลา
นับถึงวันเปดภาคเรียนทีเ่ ขาศึกษาจริง เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๔) ไมเปนผูท ี่ไดรับทุนการศึกษาอื่นในระหวางการศึกษายกเวนทุนสนับสนุนการ
วิจัยในสวนที่เกี่ยวของตามหลักสูตรที่ศึกษาหรือทุนวิทยานิพนธ
ขอ ๕ ทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ กองทุนจะจายใหไมเกินคาใชจายที่
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเรียกเก็บตามหลักฐานการเงินทีน่ ํามาแสดง คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาไมจายในบางรายการได ทั้งนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ขอ ๖ การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอภายในประเทศกําหนดระยะเวลาไวดังนี้
ระดับปริญญาโทไมเกิน ๒ ป
ระดับปริญญาเอกไมเกิน ๓ ป
กรณีที่ผูศึกษาไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมจะไมสามารถใชเปนเงื่อนไขการ
ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มได เวนแตจะไดรับการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป
ขอ ๗ ในระหวางศึกษาหากผูรับทุนพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมวากรณีใด
นอกจากทีก่ ําหนดไวในขอ ๑๐ ผูรับทุนตองชดใชทุนทัง้ หมดและเบี้ยปรับอีก ๑ เทาของจํานวนเงินทุนที่ไดรับ
ไปทันที หรือทําสัญญาขอผอนชําระในเวลาไมเกิน ๑ เทาของระยะเวลาที่รับทุนพรอมดอกเบีย้ รอยละ ๗.๕ ตอป
ขอ ๘ ในระหวางศึกษาถาผูรับทุนถูกสถาบันการศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษา หรือไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหลาออกจากการศึกษา หรือถูกยกเลิกสัญญาใหทุนเนื่องจากประพฤติผดิ วินยั ปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขของสัญญาใหทุนหรือกรณีอื่นใดก็ตามโดยผูรับทุนยังคงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยู เมื่อผูรับ
ทุนกลับเขาปฏิบัติราชการจะตองปฏิบัติราชการชดใชทนุ ที่ไดรับไป ๑ เทาของระยะเวลาที่รับทุน
ถาภายหนาไดรับอนุญาตใหศึกษาไดอีก คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาใหทุนเพื่อ
การศึกษาอีก ยกเวนไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือพักการเรียน เนื่องจากเหตุเจ็บปวย หรือเหตุ
สุดวิสัย โดยคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ ๙ เมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนจะตองแจงใหผูใหทุนทราบทันทีเพื่อจะได
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการใชทุนเปนเวลาเทากับระยะเวลาไดรับทุนโดยใหนับเวลาตอจากการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนที่เปนเงินเดือนของขาราชการและพนักงานตามสัญญาอนุญาตใหขาราชการและพนักงาน
ศึกษาตอภายในประเทศทั้งประเภทภาคปกติและภาคนอกเวลาที่ใชเวลาราชการบางสวน
/กรณีที่ผูรับ…

-๓กรณีที่ผูรับทุนศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวไมกลับเขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยหรือพน
สภาพจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกรณีนอกจากทีก่ ําหนดไวในขอ ๑๐ ผูรับทุนตองชดใชคืน
เงินทุนทั้งหมดและเบีย้ ปรับอีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาคืนแกมหาวิทยาลัยทันที การชําระคืน
ชาหรือขอผอนชําระในระยะเวลาไมเกิน ๑ เทาของเวลาที่รับทุนจะตองชําระดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ ๗.๕
ของเงินทุนและเบี้ยปรับที่ตองชําระคืน
กรณีที่ผูรับทุนไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนไดระยะหนึ่งแลวลาออกหรือพนจากการ
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกรณียกเวนที่กําหนดไวในขอ ๑๐ ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนพรอมเบี้ย
ปรับอีก ๑ เทา ตามสัดสวนของเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนที่ยังขาดอยูทันที หรือขอผอนชําระในระยะเวลา
เทากับเวลาการปฏิบัติราชการที่ขาดอยูโดยชําระดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
การปฏิบัติราชการชดใชเงินเดือนและเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเปนคนละสวนในทาง
ปฏิบัติใหนับตอกัน
การชดใชเงินเดือน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาและเงินกูยืมเพื่อใชจายในการศึกษา เนื่องจาก
ผูศึกษาตอผิดสัญญาเปนคนละสวน การชดใชตองเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายการไมนับตอกัน
ขอ ๑๐ การพนสภาพจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอันเนื่องจากการตายหรือเจ็บปวย
ทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอน หรือเปนผูไรความสามารถเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยสั่งใหพนจากราชการ การ
ชดใชเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตามขอ ๗ และขอ ๙ ใหระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินทุนและเบี้ยปรับ
คืนมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ผูขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตองทําสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามแบบ
สัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ
ขอ ๑๒ หลักเกณฑและเงื่อนไขการกูย ืมเงินกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา
(๑) เงินกองทุนที่ใหผูศึกษาตอกูยืมเพื่อใชจายในการศึกษาเปนเงินที่ผูกูยืมตองใชคนื
เมื่อสําเร็จการศึกษา หรือยุตกิ ารศึกษา
(๒) ผูที่มีสิทธิ์กูยืมเงินกองทุนคือผูที่กําลังศึกษาที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให
ศึกษาตอ
(๓) ผูศึกษาตอตองยื่นคําขอกูยืมเงินตอคณะกรรมการกองทุนกอน เมื่อไดรับการ
พิจารณาใหกยู มื เงินกองทุนไดจึงบันทึกขอกูยืมเงินโดยทําสัญญากูยืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ จํานวนเงินที่คณะกรรมการอนุญาตใหกยู ืมไดเปนดังนี้
(๑) กูย ืมไดไมเกินภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตรกูยืมไดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ระดับปริญญาเอกตลอดหลักสูตรกูยมื ไดไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
/ขอ

๑๔ …

-๔ขอ ๑๔ การใชคืนเงินกูย ืมเปนดังนี้
(๑) ผูกยู ืมผอนชําระเปนรายเดือนเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือยุติการศึกษา
(๒) ผูกยู ืมศึกษาระดับปริญญาโทใหผอนชําระภายใน ๒ ป โดยไมเสียดอกเบีย้
(๓) ผูกูยืมศึกษาระดับปริญญาเอกใหผอนชําระภายใน ๓ ป โดยไมเสียดอกเบีย้
(๔) ผูกยู ืมสามารถชําระคืนทัง้ หมดในครั้งเดียวไดภายหลังจบการศึกษาไมเกิน ๑๒ เดือน
ทั้งนี้ตองทําความตกลงกับคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๕ ผูกูยมื ที่ไมสามารถผอนชําระไดหมดภายในกําหนดตามขอ ๑๔ จะตองชําระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินกูย ืมที่ยังคางชําระคืน
ระยะเวลาสงคืนเงินกูย ืมเสียดอกเบี้ย ปริญญาโทไมเกิน ๒ ป ปริญญาเอกไมเกิน ๓ ป
หากไมสามารถชําระไดหมดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินยั ตามควร
ขอ ๑๖ กรณีที่ผูกูยืมเงินกองทุนระหวางศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวขอ
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจะตองชําระคืนเงินกูย ืมทั้งหมดกอนจึงจะสามารถกูยืมในระดับปริญญาเอกได
กรณีที่ยังคางชําระคืนเงินกูยมื ระดับปริญญาโทแตไดรับอนุญาตใหศกึ ษาตอระดับปริญญา
เอก เงินกูยืมที่คางชําระใหระงับการผอนชําระชั่วคราวจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหยุด
การศึกษาโดยไมนับเปนเวลาการผอนชําระ
ขอ ๑๗ ผูกูยมื เงินกองทุนเพื่อใชจายระหวางศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือหยุดศึกษาแลว
ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดจะตองชดใชคนื เงินกูย ืมทั้งหมดทันที
พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินกูยืมหากไมสามารถชดใชคืนไดทงั้ หมดในทันทีใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือเขาปฏิบัติราชการและผอนชําระ
เงินกูไดระยะหนึ่งแลวไมสามารถอยูปฏิบัติราชการตอไดเนื่องจากถึงแกความตายหรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ก็ใหระงับไมตองรับผิดชดใช
เงินกูย ืม และเบี้ยปรับจํานวนทั้งหมดที่คางชําระคืนมหาวิทยาลัย
กรณีที่กลับเขาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งและผอนชําระเงินกูยืมไดสวนหนึ่งแลวลาออกจาก
ราชการ ผูกูยมื จะตองชําระเงินกูยืมสวนที่เหลือพรอมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาคืนแกมหาวิทยาลัยในทันทีหากไม
สามารถชดใชคืนไดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
ขอ ๑๘ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสนับสนุนการจัดทําเอกสารเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการมีดังนี้
(๑) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหการสนับสนุน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ตําแหนงรองศาสตราจารย ใหการสนับสนุน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
/(๓) ตําแหนง…

-๕(๓) ตําแหนงศาสตราจารย ใหการสนับสนุน จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผูขอรับการสนับสนุนจะตองบันทึกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพรอม
เอกสาร จํานวน ๓ ชุด ตอมหาวิทยาลัย
(๕) การจายเงินสนับสนุนการจัดทําเอกสารเพื่อขอกําหนดตําแหนงวิชาการจะจาย
ใหเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการแลว
ขอ ๑๙ หลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการเพื่อการศึกษา
(๑) ตองเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา หรือเอกสารที่เรียกชื่ออยางอืน่ โดยมีจดุ มุงหมายใชเปนสือ่ การเรียนรูในการศึกษา การฝกปฏิบัติ
การฝกประสบการณในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ใหรวมถึงสื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวย
(๒) เนื้อหา หรือสวนประกอบจะตองเปนผลงานการเรียบเรียงคิดคนสรางสรรค
ของผูเสนอขอรับการสนับสนุนมากกวารอยละ ๖๐
(๓) กรณีเปนเอกสารที่พิมพซ้ําหรือฉบับปรับปรุงจะตองมีสวนที่จัดทําขึ้นใหมเกิน
กวารอยละ ๕๐
(๔) เปนเอกสารที่ไมไดรับการสนับสนุนการผลิตในโครงการอื่น ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ กําหนดการการสนับสนุนสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ ไวดังนี้
(๑) เอกสารประกอบการสอน หนาละ ๔๐ บาท
(๒) เอกสารคําสอน หนาละ ๔๕ บาท
(๓) ตําราหรือหนังสือ หนาละ ๕๐ บาท
ชนิดของเอกสารและองคประกอบเปนไปตามคําอธิบายแนบทายประกาศนี้
ขอ ๒๑ เอกสารที่นําเสนอขอรับการสงเสริมกําหนดใหพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรพิมพใน
รูปแบบเอกสารวิชาการในกระดาษขนาด A๔ หนาละไมนอยกวา ๒๔ บรรทัด
เอกสารที่พมิ พในหนากระดาษที่เล็กวา A๔ ใหพิจารณาลดเงินสนับสนุนลงตามสัดสวนของขนาดหนากระดาษ
สวนของเอกสารที่มีลักษณะเปนตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หรือขอมูลในลักษณะอื่นที่คดั ลอก
หรือสําเนาจากแหลงอืน่ กรรมการพิจารณาการสนับสนุนสามารถตัดออกไมนบั เปนจํานวนหนาของเอกสารได
ขอ ๒๒ ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูตรวจสอบเอกสารวิชาการที่ขอรับ
การสนับสนุนสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ และกําหนดจํานวนหนาของเอกสารที่ใชคํานวณจํานวนเงินที่
กองทุนจะสนับสนุน
/ขอ ๒๓...

-๖ขอ ๒๓ กองทุนจะจายเงินสนับสนุนแกผูขอรับการสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ
หลังจากที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนโดยผูขอรับการ
สนับสนุนตองสงเอกสารจํานวน ๑๐ เลม หรือหนวยที่เรียกอยางอืน่ ใหแกมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การตีพิมพบทความหรืองานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ
(๑) ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การใหทนุ สนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.
๒๕๕๐ และฉบับอื่นตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดโดยใหใชไดกับบุคลากรทุกประเภทยกเวนลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือนที่ไมใชอาจารยพิเศษ
(๒) ใหสถาบันวิจยั และพัฒนา เปนผูพิจารณาการใหการสนับสนุนโดยจายจาก
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
ขอ ๒๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหทนุ สนับสนุนการฝกอบรมแกบุคลากร
(๑) เปนการเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑของระเบียบ วาดวยการศึกษาตอ ใน
ระยะเวลาการฝกอบรมเกินกวาที่กําหนดใหเบิกจายในลักษณะของคาใชสอยการไปราชการ
(๒) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม
(๓ ) ผูขอรับทุนสนับสนุนการฝกอบรมตองบันทึกขอรับการสนับสนุนในจํานวน
เงินที่ชัดเจนพรอมแสดงรายละเอียดของคาใชจายทีจ่ ําเปนตองใชในการเขารับการฝกอบรมรวมทั้งจํานวนเงิน
หรือสิทธิพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือจากแหลงอืน่
(๔) จํานวนเงินใหการสนับสนุนใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมเปน
ราย ๆไป
ขอ ๒๖ กรณีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ลาศึกษาตอหรือฝกอบรมในตางประเทศโดยใชทุนสวนตัว สามารถขอรับทุนสนับสนุนคาเลา
เรียนจากกองทุนได การพิจารณาใหการสนับสนุนใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ตองไมเกิน
จํานวนที่สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเรียกเก็บ
ขอ ๒๗ ผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของระเบียบวาดวยการศึกษาตอ ระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร ประกาศหลักเกณฑการให
ทุนสนับสนุน สัญญาใหทุน สัญญากูยืมเงินเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกประการ ผูที่ละเมิดไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยและใหคณะกรรมการดําเนินการตามกฎหมาย
/ขอ ๒๘...

-๗ขอ ๒๘ ใหประธานกรรมการบริหารกองทุนรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ กรณีเกิด
ปญหาดําเนินการตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการบริหารกองทุนเปนผูวินิจฉัยชีข้ าด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

