
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง   หลักเกณฑ  และเงื่อนไข การใหทุนสนับสนุน คาใชจาย  เพื่อพฒันาวิชาการแกบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
-------------------------------------------------- 

 
เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.๒๕๕๐  จึงกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไข  การใหทุนสนับสนุนคาใชจาย 
เพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว ดังนี้ 

ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไข  
การใหทุนสนับสนุน คาใชจาย  เพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ใหยกเลิกมติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือขอกําหนดใดที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสภาประจํา
สถาบันราชภัฏ  ซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนีแ้ละใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน 

ขอ  ๓  ใหใชหลักเกณฑและเง่ือนไข ตามประกาศฉบับนี้ตั้งแตวันประกาศนีเ้ปนตนไป 
ขอ  ๔  ในประกาศฉบับนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 “อธิการบดี”  หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา    คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 “บุคลากร”     หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน 

ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ท่ีมีสัญญาจางไมนอยกวา  ๓  ป 
 “การพัฒนาวิชาการ” หมายความวา   การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ  การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  การเขียนเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน   
ตํารา  การตีพิมพผลงาน  บทความ  งานวิจัย  ในวารสารระดับชาติ  ระดับนานาชาติ  การฝกอบรมทางวิชาการ 
ท่ีมีระยะเวลาเกิน  ๖๐  วัน  และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 “สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยตองการ”  หมายความวา   สาขาวิชาท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา  
มหาวิทยาลัยขาดแคลน  สาขาท่ีเหมาะสมจําเปนตองพัฒนาบุคลากร 

 “ทุนสนับสนุน”  หมายความวา   เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีคณะกรรมการ 
ไดพิจารณาจัดสรรใหเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ทุกประเภท 

 “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย  ตามมาตรา  ๑๘ (ก)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ  ๕  หลักเกณฑ… /
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ขอ  ๕  หลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 ๕.๑  เปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยตองการ 
 ๕.๒  เปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.อ.  

รับรอง ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 ๕.๓  ผูขอลาศึกษาตอแบบเต็มเวลาตองเปนผูปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา  ๑  ป  นับถึง 

วันท่ีเร่ิมเขาศึกษาตอ 
 ๕.๔  เปนผูท่ีอายุไมเกิน  ๔๕  ป  สําหรับการศึกษาในตางประเทศ  และไมเกิน  ๔๘  ป    

สําหรับการศึกษาในประเทศ  นับถึงวันเร่ิมเขาศึกษา 
 ๕.๕  มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงศึกษา วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอ 

และฝกอบรมในประกาศ (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๕.๖  ตองไมอยูในระหวางการรับทุนศึกษาตอจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใน 

ขณะเดียวกัน ยกเวนการไดรับทุนบางสวนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 ๕.๗  ทุนสนับสนุนคาใชจายจะจายใหไมเกินคาใชจายท่ีสถาบันการศึกษาเรียกเก็บตาม 

หลักฐานการเงินท่ีนํามาแสดง  คณะกรรมการสามารถพิจารณาไมจายในบางรายการไดตามดุลยพินิจ 
 ๕.๘  นอกจากทุนสนับสนุนตามขอ ๕.๗  บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตใหศึกษาตอ 

สามารถกูยืมเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจายได  ไมเกินสองหม่ืนหาพันบาทตอภาคเรียน แตตองไมเกิน     
หาหมื่นบาทตอปการศึกษารวมทั้งหลักสูตร   ปริญญาโทไมเกินหนึ่งแสนบาท    ปริญญาเอกไมเกินสองแสน 
บาท 

 ๕.๙   การใหทุนสนับสนุนและเงินกูยืมตามขอ  ๕.๗ และขอ  ๕.๘  ใหแกบุคลากรท่ีลาศึกษา 
ตอแบบเต็มเวลาและศึกษาภาคพิเศษ  มีเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุนและกูยืม  ดังนี้ 

  ๕.๙.๑  ระดับปริญญาโทไมเกิน  ๖  ภาคการศึกษา 
  ๕.๙.๒  ระดับปริญญาเอกไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษา 
                 ๕.๙.๓  เงินทุนสนับสนุนตามขอ  ๕.๗  เปนเงินทุนท่ีผูรับทุนตองปฏิบัติตาม  

เง่ือนไขในสัญญารับทุน  ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
  ๕.๙.๔  เงินกูยืมตามขอ  ๕.๘  เปนเงินทุนท่ีผูกูยืมจะตองใชคืนเม่ือจบการศึกษา 

พรอมดอกเบ้ียเปนรายเดือนไมนอยกวาเดือนละสองพันบาท ตามเง่ือนไขในสัญญากูยืมเงินกองทุนฯ 
ขอ  ๖   หลักเกณฑและเง่ือนไข การใหการสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมี ดังนี้ 
 ๖.๑   ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย ใหการสนับสนุน  จํานวน   ๓๐,๐๐๐   บาท 
 ๖.๒  ตําแหนง  รองศาสตราจารย  ใหการสนับสนุน  จํานวน   ๕๐,๐๐๐   บาท 
 ๖.๓  ตําแหนง  ศาสตราจารย  ใหการสนับสนุน  จํานวน   ๘๐,๐๐๐   บาท 
 
 

/๖.๔  การจายเงินสนับสนุน… 
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 ๖.๔  การจายเงินสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะจายเม่ือผลงานท่ีขอผาน 

การอนุมัติและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
 ๖.๕  ผูขอรับการสนับสนุนฯ  ตองสงผลงานอยางละ  ๓  เลม  หรืออยางละ  ๓  รายการตอ 

มหาวิทยาลัย 
ขอ  ๗   หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหคาตอบแทนการเขียนเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน   

ตํารา  และเอกสารอื่นตามดุลยพินิจของกรรมการมี ดังนี้ 
 ๗.๑  ตองเปนเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ีกําหนดไวใน 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีสวนท่ีคิด – เขียน ข้ึนเองไมนอยกวา  รอยละ  ๘๐   
 ๗.๒  เปนเอกสารที่จัดพิมพดวยตัวอักษรขนาด  ๑๖  จุด  บนกระดาษขนาด  A๔   พิมพปก 

เขาเลมสมบูรณ 
 ๗.๓  เปนเอกสารที่ไมไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการอื่น ๆ  หากเปนการพิมพซํ้าหรือ 

แกไขปรับปรุงตองมีสวนท่ีปรับปรุงมากกวา รอยละ  ๕๐  
 ๗.๔  กําหนดการใหทุนสนับสนุนเปนคาตอบแทนหนาละ  ๔๐  บาท  การนับจํานวนหนาให 

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  ๗.๕  ผูขอสนับสนุนจะตองสงเอกสารจํานวน  ๑๐  เลม  และจะจายคาตอบแทนหลังจากการ 
ตรวจสอบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และการอนุมัติของคณะกรรมการ 
 ขอ  ๘  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหการสนับสนุนการตีพิมพผลงานในรูปของบทความ  หรือ 
งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  มีดังนี้ 
  ๘.๑  บทความหรืองานวิจัยท่ีตีพิมพจะตองไมเกี่ยวของโดยตรงกับงานวิจัยท่ีไดรับทุน 
สนับสนุนมากอน  และไมเคยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติฉบับอ่ืนมากอน 
  ๘.๒  คุณสมบัติของผูรับทุน  เง่ือนไขและเกณฑการใหทุน  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  เร่ืองการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจํา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ๘.๓  การจายเงินสนับสนุนจะจายหลังจากวารสารไดตีพิมพเผยแพรแลว 
 ขอ  ๙  หลักเกณฑและเง่ือนไขการสนับสนุนการฝกอบรมท่ีมีระยะเวลามากกวา  ๖๐  วัน  มีดังนี้ 
  ๙.๑  เร่ืองและขอบขายของการฝกอบรมตองเกี่ยวของโดยตรงกับงานหรือหนาท่ีประจํา  และ 
ผูขอเขารับการฝกอบรมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
  ๙.๒  เบิกคาใชจายฝกอบรมในลักษณะการไปราชการจากงบประมาณของหนวยงานตน 
สังกัดหรือเปนอยางอ่ืนตามเง่ือนไขของการฝกอบรมนั้นๆ  หรือของหนวยงานตนสังกัด ท้ังนี้ ในมหาวิทยาลัย 
สงวนสิทธิท่ีจะใหการสนับสนุนเปนกรณี ๆ ไป และในวงเงินงบประมาณตามความเหมาะสม 
 

/๙.๓  ใหสามารถยืมเงินกองทุนฯ... 
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  ๙.๓  ใหสามารถยืมเงินกองทุนฯ  เปนคาใชจายอ่ืนๆไดไมเกินวันละ  ๒๕๐  บาท   ตาม 
จํานวนวันของการฝกอบรมแตไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๙.๔  การชําระคืนเงินยืมใหเปนไปตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ท่ีประกาศฉบับนี้กําหนด 
  ๙.๕  กรณีการฝกอบรมท่ีมีระยะเวลานอยกวา  ๖๐  วัน ใหเบิกจายเปนคาใชสอยไปราชการ 
ตามขอ ๙.๒  ไมอนุญาตใหยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 ขอ  ๑๐  หลักเกณฑและเง่ือนไขการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใหเปนไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ืองการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
สําหรับอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ขอ  ๑๑  ผูขอกูยืมเงินกองทุนตามขอ  ๕.๘  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๑๑.๑  ทําสัญญากูยืมเงินและสัญญาคํ้าประกันตามแบบและแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๑.๒  จัดหาผูคํ้าประกันเพื่อทําสัญญาคํ้าประกัน  และยินยอมใหหักเงินเดือนตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๑.๓  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนการใชคืนเงินกูยืม 
 ขอ  ๑๒  การใชคืนเงินกูยืมใหเปนไปตามสัญญาในขอ  ๑๑  และเง่ือนไขดังนี้ 
  ๑๒.๑  ใชคืนเงินกูยืมท้ังหมดในคราวเดียวหลังสําเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรมภายใน  ๑๕  วัน   
หลังรายงานตัวกลับเขารับราชการหรือการฝกอบรมโดยไมเสียดอกเบ้ีย 
  ๑๒.๒  กรณีผอนชําระเงินกูยืม  ใหผอนชําระไดเปนรายเดือนติดตอกันเดือนละไมนอยกวา   
๒,๐๐๐ บาท  แตใหระยะเวลาผอนชําระไดไมเกิน  ๗๒  เดือนหรือผอนชําระใหเสร็จส้ินกอนเกษียณอายุ 
ราชการแลวแตกรณี 
  ๑๒.๓  การผอนชําระคืนเงินยืมในระยะเวลา  24  เดือน  หลังจากจบการศึกษาไมตองเสีย 
ดอกเบ้ีย  หลังจากนั้นผูกูยืมจะตองจายดอกเบ้ียเงินกูยืมในสวนท่ีเหลือในอัตรารอยละ  8  ตอป  โดยจายเปน 
รายเดือนพรอมกับการชําระคืนเงินตน 
 ขอ  ๑๓  กรณีผูกูยืมเงินมีความจําเปนตอง  โอน  ยาย  ลาออก  หรือมีความจําเปนอ่ืนใดท่ีจะตองออก 
จากราชการ  จะตองชําระคืนเงินกูใหครบจํานวนและเสร็จส้ินตามเง่ือนไขในขอ  ๑๒  กอน  มิฉะนั้นผูกูยืม 
จะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินและวินัยขาราชการซ่ึงระบุไวในสัญญา 
 ขอ  ๑๔  บุคลากรผูมีสิทธ์ิขอรับทุนสนับสนุนหรือกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  และมีความ 
ประสงคจะขอรับการสนับสนุนคาใชจายหรือกูยืม  ใหยื่นคํารองขอรับการสนับสนุนเงินทุนตอเลขานุการ 
คณะกรรมการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  ๑๔.๑  หลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหศึกษาตอหรือฝกอบรม  และหลักฐานแสดงสถานภาพ 
การเปนนักศึกษาหรือใบตอบรับเขาศึกษาหรือฝกอบรม 
 
 

/๑๔.๒  หลักฐานการจายเงิน… 
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  ๑๔.๒  หลักฐานการจายเงินหรือเอกสารรับรองการจายเงินจากสถาบันการศึกษาหรือ 
หนวยงานฝกอบรม  ตามหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม 
  ๑๔.๓  เอกสารหลักฐานตามขอ  ๖,  ขอ  ๗,  ขอ  ๘,  หรือขอ  ๑๐ 
 ขอ  ๑๕  การรับเงินทุนสนับสนุนตาม  ขอ  ๕  ผูขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะตองทําสัญญาวาหลัง 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับท่ีขอรับการสนับสนุน   จะตองปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยตอไปอีก 
อยางนอยเปนระยะเวลา  ๒  เทา  ของจํานวนภาคการศึกษาท่ีไดรับเงินทุน   หากประสงคจะขอโอน  ยายไป 
ปฏิบัติงาน  ท่ีหนวยงานอ่ืนหรือขอลาออกจากราชการ  จะตองชดใชเงินคืนเปนจํานวน  ๒ เทา ของเงินท่ีไดรับ   
หรือ  ๒  เทาของจํานวนเงินทุนท่ีเหลือกรณีท่ีไดกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่ง 
 

  กรณีผูไดรับการสนับสนุนเงินทุนไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม 
ผานการฝกอบรมจนครบหลักสูตรในระดับท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนไมวากรณีใดๆ  โดยไมมีเหตุสุดวิสัย   
(เชน  ปญหาสุขภาพ  ฯลฯ)  จะตองคืนเงินทุนใหแกมหาวิทยาลัยเทากับจํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนโดย 
ใชเง่ือนไขคลายกรณีกูยืมเงินในขอ  ๕.๘  โดยอนุโลม  แตท้ังนี้ตองผอนชําระใหเสร็จส้ินในระยะเวลาไมเกิน   
๒  เทาของจํานวนภาคการศึกษาหรือระยะเวลาของการฝกอบรมท่ีไดรับเงินทุน 
 ขอ  ๑๖  กรณีของผูศึกษาตอในระดับปริญญาโท เม่ือจบแลวจะตองปฏิบัติราชการและใชคืนเงินกูยืม 
ท้ังหมดกอนจึงจะอนุญาตใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  และใชสิทธิการรับทุนสนับสนุนคาเลาเรียนและ 
กูยืมได 
 ขอ  ๑๗  มหาวิทยาลัยพิจารณาใหทุนสนับสนุนการศึกษา  และใหกูยืมเงินตามหลักเกณฑนี้เฉพาะ 
กรณีท่ีบุคลากรมีความเดือดรอนหรือจําเปน  และตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  โดยผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการเทานั้น  เง่ือนไขและขอมูลผูกมัดตางๆ ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา 
 ขอ  ๑๘  กรณีหนวยงานหรือสวนราชการใดมีความตองการจะพัฒนาลูกจางชั่วคราวรายเดือนตาม   
ขอ  ๕  และขอ  ๙  ตองแสดงแผนการพัฒนาหนวยงานและความจําเปนพรอมท้ังแผนรองรับเม่ือลูกจางรายเดือนจบ 
การศึกษาหรือฝกอบรมแลว  การอนุมัติหรือไม  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ  ๑๙  กรณีท่ีเกิดปญหาและมีขอโตแยงจากการใชหลักเกณฑดังกลาวใหคณะกรรมการเปน   
ผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 ขอ  ๒๐  ใหอธิการบดีรักษาราชการใหเปนไปตามประกาศนี้ 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๓    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
       (นายปญญา    มหาชัย) 
                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


