ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหทนุ สนับสนุน คาใชจาย เพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------------------------------------------

เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.๒๕๕๐ จึงกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหทุนสนับสนุนคาใชจาย
เพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข
การใหทุนสนับสนุน คาใชจาย เพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิกมติ ประกาศ ระเบียบ หรือขอกําหนดใดที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสภาประจํา
สถาบันราชภัฏ ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนีแ้ ละใหใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
ขอ ๓ ใหใชหลักเกณฑและเงื่อนไข ตามประกาศฉบับนี้ตั้งแตวันประกาศนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีสัญญาจางไมนอยกวา ๓ ป
“การพัฒนาวิชาการ” หมายความวา การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
ตํารา การตีพิมพผลงาน บทความ งานวิจัย ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ การฝกอบรมทางวิชาการ
ที่มีระยะเวลาเกิน ๖๐ วัน และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
“สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยตองการ” หมายความวา สาขาวิชาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา
มหาวิทยาลัยขาดแคลน สาขาที่เหมาะสมจําเปนตองพัฒนาบุคลากร
“ทุนสนับสนุน” หมายความวา เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาจัดสรรใหเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ทุกประเภท
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
/ขอ ๕ หลักเกณฑ…
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ขอ ๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ
๕.๑ เปนผูที่ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยตองการ
๕.๒ เปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.อ.
รับรอง ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๕.๓ ผูขอลาศึกษาตอแบบเต็มเวลาตองเปนผูปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๑ ป นับถึง
วันที่เริ่มเขาศึกษาตอ
๕.๔ เปนผูที่อายุไมเกิน ๔๕ ป สําหรับการศึกษาในตางประเทศ และไมเกิน ๔๘ ป
สําหรับการศึกษาในประเทศ นับถึงวันเริ่มเขาศึกษา
๕.๕ มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงศึกษา วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอ
และฝกอบรมในประกาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๕.๖ ตองไมอยูในระหวางการรับทุนศึกษาตอจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใน
ขณะเดียวกัน ยกเวนการไดรับทุนบางสวนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๕.๗ ทุนสนับสนุนคาใชจายจะจายใหไมเกินคาใชจายที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บตาม
หลักฐานการเงินที่นํามาแสดง คณะกรรมการสามารถพิจารณาไมจายในบางรายการไดตามดุลยพินิจ
๕.๘ นอกจากทุนสนับสนุนตามขอ ๕.๗ บุคลากรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหศึกษาตอ
สามารถกูยืมเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจายได ไมเกินสองหมื่นหาพันบาทตอภาคเรียน แตตองไมเกิน
หาหมื่นบาทตอปการศึกษารวมทั้งหลักสูตร ปริญญาโทไมเกินหนึ่งแสนบาท ปริญญาเอกไมเกินสองแสน
บาท
๕.๙ การใหทุนสนับสนุนและเงินกูยืมตามขอ ๕.๗ และขอ ๕.๘ ใหแกบุคลากรที่ลาศึกษา
ตอแบบเต็มเวลาและศึกษาภาคพิเศษ มีเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุนและกูยืม ดังนี้
๕.๙.๑ ระดับปริญญาโทไมเกิน ๖ ภาคการศึกษา
๕.๙.๒ ระดับปริญญาเอกไมเกิน ๘ ภาคการศึกษา
๕.๙.๓ เงินทุนสนับสนุนตามขอ ๕.๗ เปนเงินทุนที่ผูรับทุนตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญารับทุน ที่แนบทายประกาศฉบับนี้
๕.๙.๔ เงินกูยืมตามขอ ๕.๘ เปนเงินทุนที่ผูกูยืมจะตองใชคืนเมื่อจบการศึกษา
พรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนไมนอยกวาเดือนละสองพันบาท ตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกองทุนฯ
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไข 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 การจายเงินสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะจายเมื่อผลงานที่ขอผาน
การอนุมัติและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัยแลว
๖.๕ ผูขอรับการสนับสนุนฯ ตองสงผลงานอยางละ ๓ เลม หรืออยางละ ๓ รายการตอ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๗ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหคาตอบแทนการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
ตํารา และเอกสารอื่นตามดุลยพินิจของกรรมการมี ดังนี้
๗.๑ ตองเปนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีสวนที่คิด – เขียน ขึ้นเองไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๗.๒ เปนเอกสารที่จัดพิมพดวยตัวอักษรขนาด ๑๖ จุด บนกระดาษขนาด A๔ พิมพปก
เขาเลมสมบูรณ
๗.๓ เปนเอกสารที่ไมไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการอื่น ๆ หากเปนการพิมพซ้ําหรือ
แกไขปรับปรุงตองมีสวนที่ปรับปรุงมากกวา รอยละ ๕๐
๗.๔ กําหนดการใหทุนสนับสนุนเปนคาตอบแทนหนาละ ๔๐ บาท การนับจํานวนหนาให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๗.๕ ผูขอสนับสนุนจะตองสงเอกสารจํานวน ๑๐ เลม และจะจายคาตอบแทนหลังจากการ
ตรวจสอบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอนุมัติของคณะกรรมการ
ขอ ๘ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหการสนับสนุนการตีพิมพผลงานในรูปของบทความ หรือ
งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ มีดังนี้
๘.๑ บทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพจะตองไมเกี่ยวของโดยตรงกับงานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนมากอน และไมเคยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติฉบับอื่นมากอน
๘.๒ คุณสมบัติของผูรับทุน เงื่อนไขและเกณฑการใหทุน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่องการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๘.๓ การจายเงินสนับสนุนจะจายหลังจากวารสารไดตีพิมพเผยแพรแลว
ขอ ๙ หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนการฝกอบรมที่มีระยะเวลามากกวา ๖๐ วัน มีดังนี้
๙.๑ เรื่องและขอบขายของการฝกอบรมตองเกี่ยวของโดยตรงกับงานหรือหนาที่ประจํา และ
ผูขอเขารับการฝกอบรมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
๙.๒ เบิกคาใชจายฝกอบรมในลักษณะการไปราชการจากงบประมาณของหนวยงานตน
สังกัดหรือเปนอยางอื่นตามเงื่อนไขของการฝกอบรมนั้นๆ หรือของหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้ ในมหาวิทยาลัย
สงวนสิทธิที่จะใหการสนับสนุนเปนกรณี ๆ ไป และในวงเงินงบประมาณตามความเหมาะสม
/๙.๓ ใหสามารถยืมเงินกองทุนฯ...
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๙.๓ ใหสามารถยืมเงินกองทุนฯ เปนคาใชจายอื่นๆไดไมเกินวันละ ๒๕๐ บาท ตาม
จํานวนวันของการฝกอบรมแตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙.๔ การชําระคืนเงินยืมใหเปนไปตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ที่ประกาศฉบับนี้กําหนด
๙.๕ กรณีการฝกอบรมที่มีระยะเวลานอยกวา ๖๐ วัน ใหเบิกจายเปนคาใชสอยไปราชการ
ตามขอ ๙.๒ ไมอนุญาตใหยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สําหรับอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ ๑๑ ผูขอกูยืมเงินกองทุนตามขอ ๕.๘ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
๑๑.๑ ทําสัญญากูยืมเงินและสัญญาค้ําประกันตามแบบและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ จัดหาผูค้ําประกันเพื่อทําสัญญาค้ําประกัน และยินยอมใหหักเงินเดือนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๓ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนการใชคืนเงินกูยืม
ขอ ๑๒ การใชคืนเงินกูยืมใหเปนไปตามสัญญาในขอ ๑๑ และเงื่อนไขดังนี้
๑๒.๑ ใชคืนเงินกูยืมทั้งหมดในคราวเดียวหลังสําเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรมภายใน ๑๕ วัน
หลังรายงานตัวกลับเขารับราชการหรือการฝกอบรมโดยไมเสียดอกเบี้ย
๑๒.๒ กรณีผอนชําระเงินกูยืม ใหผอนชําระไดเปนรายเดือนติดตอกันเดือนละไมนอยกวา
๒,๐๐๐ บาท แตใหระยะเวลาผอนชําระไดไมเกิน ๗๒ เดือนหรือผอนชําระใหเสร็จสิ้นกอนเกษียณอายุ
ราชการแลวแตกรณี
๑๒.๓ การผอนชําระคืนเงินยืมในระยะเวลา 24 เดือน หลังจากจบการศึกษาไมตองเสีย
ดอกเบี้ย หลังจากนั้นผูกูยืมจะตองจายดอกเบี้ยเงินกูยืมในสวนที่เหลือในอัตรารอยละ 8 ตอป โดยจายเปน
รายเดือนพรอมกับการชําระคืนเงินตน
ขอ ๑๓ กรณีผูกูยืมเงินมีความจําเปนตอง โอน ยาย ลาออก หรือมีความจําเปนอื่นใดที่จะตองออก
จากราชการ จะตองชําระคืนเงินกูใหครบจํานวนและเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขในขอ ๑๒ กอน มิฉะนั้นผูกูยืม
จะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินและวินัยขาราชการซึ่งระบุไวในสัญญา
ขอ ๑๔ บุคลากรผูมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนหรือกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และมีความ
ประสงคจะขอรับการสนับสนุนคาใชจายหรือกูยืม ใหยื่นคํารองขอรับการสนับสนุนเงินทุนตอเลขานุการ
คณะกรรมการตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
๑๔.๑ หลักฐานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหศึกษาตอหรือฝกอบรม และหลักฐานแสดงสถานภาพ
การเปนนักศึกษาหรือใบตอบรับเขาศึกษาหรือฝกอบรม

/๑๔.๒ หลักฐานการจายเงิน…

-๕-

๑๔.๒ หลักฐานการจายเงินหรือเอกสารรับรองการจายเงินจากสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานฝกอบรม ตามหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
๑๔.๓ เอกสารหลักฐานตามขอ ๖, ขอ ๗, ขอ ๘, หรือขอ ๑๐
ขอ ๑๕ การรับเงินทุนสนับสนุนตาม ขอ ๕ ผูขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะตองทําสัญญาวาหลัง
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่ขอรับการสนับสนุน จะตองปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยตอไปอีก
อยางนอยเปนระยะเวลา ๒ เทา ของจํานวนภาคการศึกษาที่ไดรับเงินทุน หากประสงคจะขอโอน ยายไป
ปฏิบัติงาน ที่หนวยงานอื่นหรือขอลาออกจากราชการ จะตองชดใชเงินคืนเปนจํานวน ๒ เทา ของเงินที่ไดรับ
หรือ ๒ เทาของจํานวนเงินทุนที่เหลือกรณีที่ไดกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่ง
กรณีผูไดรับการสนับสนุนเงินทุนไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม
ผานการฝกอบรมจนครบหลักสูตรในระดับที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนไมวากรณีใดๆ โดยไมมีเหตุสุดวิสัย
(เชน ปญหาสุขภาพ ฯลฯ) จะตองคืนเงินทุนใหแกมหาวิทยาลัยเทากับจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนโดย
ใชเงื่อนไขคลายกรณีกูยืมเงินในขอ ๕.๘ โดยอนุโลม แตทั้งนี้ตองผอนชําระใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมเกิน
๒ เทาของจํานวนภาคการศึกษาหรือระยะเวลาของการฝกอบรมที่ไดรับเงินทุน
ขอ ๑๖ กรณีของผูศึกษาตอในระดับปริญญาโท เมื่อจบแลวจะตองปฏิบัติราชการและใชคืนเงินกูยืม
ทั้งหมดกอนจึงจะอนุญาตใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และใชสิทธิการรับทุนสนับสนุนคาเลาเรียนและ
กูยืมได
ขอ ๑๗ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหทุนสนับสนุนการศึกษา และใหกูยืมเงินตามหลักเกณฑนี้เฉพาะ
กรณีที่บุคลากรมีความเดือดรอนหรือจําเปน และตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเทานั้น เงื่อนไขและขอมูลผูกมัดตางๆ ใหเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา
ขอ ๑๘ กรณีหนวยงานหรือสวนราชการใดมีความตองการจะพัฒนาลูกจางชั่วคราวรายเดือนตาม
ขอ ๕ และขอ ๙ ตองแสดงแผนการพัฒนาหนวยงานและความจําเปนพรอมทั้งแผนรองรับเมื่อลูกจางรายเดือนจบ
การศึกษาหรือฝกอบรมแลว การอนุมัติหรือไม ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ขอ ๑๙ กรณีที่เกิดปญหาและมีขอโตแยงจากการใชหลักเกณฑดังกลาวใหคณะกรรมการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีรักษาราชการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

