
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง  หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 

แกบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  อาศัยอํานาจตามขอ  ๑๑(๑) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  
๒๕๕๓  จึงกําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ  
และเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ขอ  ๒  ใหประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  ในประกาศนี ้
   “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  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการพัฒนาวิชาการแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ขอ  ๔  หลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับทุนและการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการศึกษา
ภายในประเทศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

/(๑)  เปนผูท่ี… 
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   (๑)  เปนผูท่ีไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหศึกษาตอท้ังภาคปกติภาคนอกเวลาท่ี 
ใชเวลาราชการบางสวนและภาคนอกเวลาท่ีไมใชเวลาราชการตามขั้นตอนของระเบียบวาดวยการศึกษาตอ 
   (๒)  เปนสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยตองการในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก 
   (๓)  อายุไมเกิน  ๔๕  ป  สําหรับภาคปกต ิ และไมเกิน  ๕๐  ป สําหรับภาคนอกเวลา 
นับถึงวันเปดภาคเรียนท่ีเขาศึกษาจริง  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
   (๔)  ไมเปนผูท่ีไดรับทุนการศึกษาอ่ืนในระหวางการศึกษายกเวนทุนสนับสนุนการ
วิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของตามหลักสูตรท่ีศึกษาหรือทุนวิทยานิพนธ 
 
  ขอ  ๕  ทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ  กองทุนจะจายใหไมเกินคาใชจายท่ี
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเรียกเก็บตามหลักฐานการเงินท่ีนํามาแสดง คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาไมจายในบางรายการได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
 
  ขอ  ๖  การใหทุนสนับสนนุการศึกษาตอภายในประเทศกําหนดระยะเวลาไวดังนี ้
   ระดับปริญญาโทไมเกิน  ๒  ป 
   ระดับปริญญาเอกไมเกิน  ๓  ป  
  กรณีท่ีผูศึกษาไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาเพ่ิมเติมจะไมสามารถใชเปนเง่ือนไขการ
ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมได  เวนแตจะไดรับการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 
 
  ขอ  ๗  ในระหวางศึกษาหากผูรับทุนพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมวากรณีใด 
นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐  ผูรับทุนตองชดใชทุนท้ังหมดและเบ้ียปรับอีก ๑ เทาของจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ
ไปทันที  หรือทําสัญญาขอผอนชําระในเวลาไมเกิน ๑ เทาของระยะเวลาท่ีรับทุนพรอมดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ ตอป 
 
  ขอ  ๘  ในระหวางศึกษาถาผูรับทุนถูกสถาบันการศึกษาส่ังใหพนสภาพนักศึกษา หรือไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหลาออกจากการศึกษา  หรือถูกยกเลิกสัญญาใหทุนเนือ่งจากประพฤติผิดวินัยปฏิบัติ
ผิดเง่ือนไขของสัญญาใหทุนหรือกรณีอ่ืนใดก็ตามโดยผูรับทุนยังคงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยู เม่ือผูรับ
ทุนกลับเขาปฏิบัติราชการจะตองปฏิบัติราชการชดใชทุนท่ีไดรับไป ๑ เทาของระยะเวลาท่ีรับทุน 
  ถาภายหนาไดรับอนุญาตใหศึกษาไดอีก  คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาใหทุนเพ่ือ
การศึกษาอีก  ยกเวนไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือพักการเรียน  เนื่องจากเหตุเจ็บปวย หรือเหตุ
สุดวิสัย  โดยคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

  ขอ  ๙  เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษา  ผูรับทุนจะตองแจงใหผูใหทุนทราบทันทีเพ่ือจะได
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการใชทุนเปนเวลาเทากับระยะเวลาไดรับทุนโดยใหนับเวลาตอจากการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนท่ีเปนเงินเดือนของขาราชการและพนักงานตามสัญญาอนุญาตใหขาราชการและพนักงาน
ศึกษาตอภายในประเทศท้ังประเภทภาคปกติและภาคนอกเวลาท่ีใชเวลาราชการบางสวน   

/กรณีท่ีผูรับ… 



 - ๓ - 

  กรณีท่ีผูรับทุนศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวไมกลับเขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยหรือพน 
สภาพจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกรณีนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๐  ผูรับทุนตองชดใชคืน 
เงินทุนท้ังหมดและเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของเงินทุนท่ีไดรับระหวางศึกษาคืนแกมหาวิทยาลัยทันที การชําระคืน
ชาหรือขอผอนชําระในระยะเวลาไมเกิน  ๑ เทาของเวลาท่ีรับทุนจะตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ  ๗.๕  
ของเงินทุนและเบ้ียปรับท่ีตองชําระคืน 
  กรณีท่ีผูรับทุนไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนไดระยะหนึ่งแลวลาออกหรือพนจากการ
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกรณียกเวนท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๐  ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนพรอมเบ้ีย
ปรับอีก  ๑  เทา  ตามสัดสวนของเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนท่ียังขาดอยูทันที  หรือขอผอนชําระในระยะเวลา
เทากับเวลาการปฏิบัติราชการท่ีขาดอยูโดยชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป 
  การปฏิบัติราชการชดใชเงินเดือนและเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเปนคนละสวนในทาง
ปฏิบัติใหนับตอกัน 
  การชดใชเงินเดือน  เงินทุนสนับสนุนการศึกษาและเงินกูยืมเพ่ือใชจายในการศึกษา เนื่องจาก
ผูศึกษาตอผิดสัญญาเปนคนละสวน การชดใชตองเปนไปตามเง่ือนไขของแตละรายการไมนับตอกัน 
 

  ขอ ๑๐  การพนสภาพจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอันเนื่องจากการตายหรือเจ็บปวย
ทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอน หรือเปนผูไรความสามารถเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยส่ังใหพนจากราชการ การ
ชดใชเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตามขอ ๗  และขอ ๙  ใหระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินทุนและเบ้ียปรับ
คืนมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๑๑  ผูขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตองทําสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามแบบ
สัญญาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาทุกประการ 
 

  ขอ  ๑๒  หลักเกณฑและเง่ือนไขการกูยืมเงินกองทุนเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษา 
   (๑)  เงินกองทุนท่ีใหผูศึกษาตอกูยืมเพ่ือใชจายในการศึกษาเปนเงินท่ีผูกูยืมตองใชคืน
เม่ือสําเร็จการศึกษา  หรือยุติการศึกษา 
   (๒)  ผูท่ีมีสิทธ์ิกูยืมเงินกองทุนคือผูท่ีกําลังศึกษาท่ีไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให
ศึกษาตอ 
   (๓)  ผูศึกษาตอตองยื่นคําขอกูยืมเงินตอคณะกรรมการกองทุนกอน  เม่ือไดรับการ
พิจารณาใหกูยืมเงินกองทุนไดจึงบันทึกขอกูยืมเงินโดยทําสัญญากูยืมเงินตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ขอ  ๑๓  จํานวนเงินท่ีคณะกรรมการอนุญาตใหกูยืมไดเปนดังนี ้
   (๑)  กูยืมไดไมเกินภาคเรียนละ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
   (๒)  ระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตรกูยืมไดไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   (๓)  ระดับปริญญาเอกตลอดหลักสูตรกูยืมไดไมเกิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

/ขอ  ๑๔  … 
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  ขอ  ๑๔  การใชคืนเงินกูยืมเปนดังนี ้
   (๑)  ผูกูยืมผอนชําระเปนรายเดือนเม่ือสําเร็จการศึกษา  หรือยุติการศึกษา 
   (๒)  ผูกูยืมศึกษาระดับปริญญาโทใหผอนชําระภายใน  ๒  ป โดยไมเสียดอกเบ้ีย 
   (๓)  ผูกูยืมศึกษาระดับปริญญาเอกใหผอนชําระภายใน  ๓  ป  โดยไมเสียดอกเบ้ีย 
   (๔)  ผูกูยืมสามารถชําระคืนท้ังหมดในครั้งเดียวไดภายหลังจบการศึกษาไมเกิน  ๑๒  เดือน  
ท้ังนี้ตองทําความตกลงกับคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 
 
  ขอ  ๑๕  ผูกูยืมท่ีไมสามารถผอนชําระไดหมดภายในกําหนดตามขอ  ๑๔  จะตองชําระ
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ  ๗.๕ ตอป  ของจํานวนเงินกูยืมท่ียังคางชําระคืน 
  ระยะเวลาสงคืนเงินกูยืมเสียดอกเบ้ีย  ปริญญาโทไมเกิน  ๒  ป  ปริญญาเอกไมเกิน  ๓  ป  
หากไมสามารถชําระไดหมดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยตามควร 
 
  ขอ  ๑๖  กรณีท่ีผูกูยืมเงินกองทุนระหวางศึกษาระดับปริญญาโทเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวขอ
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจะตองชําระคืนเงินกูยืมท้ังหมดกอนจึงจะสามารถกูยืมในระดับปริญญาเอกได 
  กรณีท่ียังคางชําระคืนเงินกูยืมระดับปริญญาโทแตไดรับอนุญาตใหศึกษาตอระดับปริญญา
เอก  เงินกูยืมท่ีคางชําระใหระงับการผอนชําระช่ัวคราวจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหยุด
การศึกษาโดยไมนับเปนเวลาการผอนชําระ 
 
  ขอ  ๑๗  ผูกูยืมเงินกองทุนเพ่ือใชจายระหวางศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษา  หรือหยุดศึกษาแลว
ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดจะตองชดใชคืนเงินกูยืมท้ังหมดทันที
พรอมท้ังเบ้ียปรบัอีกหนึ่งเทาของเงินกูยืมหากไมสามารถชดใชคืนไดท้ังหมดในทันทีใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว  เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือเขาปฏิบัติราชการและผอนชําระ
เงินกูไดระยะหนึ่งแลวไมสามารถอยูปฏิบัติราชการตอไดเนื่องจากถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการเนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ  เปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  ก็ใหระงับไมตองรับผิดชดใช
เงินกูยืม  และเบ้ียปรับจํานวนท้ังหมดท่ีคางชําระคืนมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีกลับเขาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งและผอนชําระเงินกูยืมไดสวนหนึ่งแลวลาออกจาก
ราชการ  ผูกูยืมจะตองชําระเงินกูยืมสวนท่ีเหลือพรอมเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาคืนแกมหาวิทยาลัยในทันทีหากไม
สามารถชดใชคืนไดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว 
 
  ขอ  ๑๘  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการใหการสนับสนุนการจัดทําเอกสารเพ่ือขอกําหนด
ตําแหนงวชิาการมีดังนี ้
   (๑)  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ใหการสนับสนุน  จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   (๒)  ตําแหนงรองศาสตราจารย  ใหการสนับสนุน  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 

/(๓)  ตําแหนง… 
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   (๓)  ตําแหนงศาสตราจารย  ใหการสนับสนุน  จํานวน  ๙๐,๐๐๐  บาท 
   (๔)  ผูขอรับการสนับสนุนจะตองบันทึกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพรอม
เอกสาร จํานวน  ๓  ชุด ตอมหาวิทยาลัย 
   (๕)  การจายเงินสนับสนุนการจัดทําเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหนงวิชาการจะจาย
ใหเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการแลว 
 
  ขอ  ๑๙  หลักเกณฑและเง่ือนไขการสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการเพ่ือการศึกษา 
   (๑)  ตองเปนเอกสารท่ีผลิตขึ้นเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการสอน  เอกสาร 
คําสอน ตํารา หรือเอกสารท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนโดยมีจุดมุงหมายใชเปนส่ือการเรียนรูในการศึกษา  การฝกปฏิบัติ  
การฝกประสบการณในทุกระดับการศึกษา  ท้ังนี้ใหรวมถึงส่ือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวย 
   (๒)  เนื้อหา หรือสวนประกอบจะตองเปนผลงานการเรียบเรียงคิดคนสรางสรรค
ของผูเสนอขอรับการสนับสนุนมากกวารอยละ  ๖๐ 
    (๓)   กรณีเปนเอกสารท่ีพิมพซํ้าหรือฉบับปรับปรุงจะตองมีสวนท่ีจัดทําขึ้นใหมเกิน
กวารอยละ  ๕๐ 
   (๔)  เปนเอกสารท่ีไมไดรับการสนับสนุนการผลิตในโครงการอ่ืน ของมหาวิทยาลัย 
 
  ขอ  ๒๐  กําหนดการการสนับสนุนสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ ไวดังนี ้
   (๑)  เอกสารประกอบการสอน  หนาละ  ๔๐  บาท 
   (๒)  เอกสารคําสอน หนาละ  ๔๕  บาท 
   (๓)  ตําราหรือหนังสือ  หนาละ  ๕๐  บาท 
   ชนิดของเอกสารและองคประกอบเปนไปตามคําอธิบายแนบทายประกาศนี ้
 
  ขอ  ๒๑  เอกสารท่ีนําเสนอขอรับการสงเสริมกําหนดใหพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรพิมพใน
รูปแบบเอกสารวิชาการในกระดาษขนาด A๔  หนาละไมนอยกวา  ๒๔  บรรทัด 
เอกสารท่ีพิมพในหนากระดาษท่ีเล็กวา A๔  ใหพิจารณาลดเงินสนับสนุนลงตามสัดสวนของขนาดหนากระดาษ 

สวนของเอกสารท่ีมีลักษณะเปนตาราง  รูปภาพ  แผนภูมิ  หรือขอมูลในลักษณะอ่ืนท่ีคัดลอก 
หรือสําเนาจากแหลงอ่ืน กรรมการพิจารณาการสนับสนุนสามารถตัดออกไมนับเปนจํานวนหนาของเอกสารได 
 
  ขอ  ๒๒  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูตรวจสอบเอกสารวิชาการท่ีขอรับ 
การสนับสนุนสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ  และกําหนดจํานวนหนาของเอกสารท่ีใชคํานวณจํานวนเงินท่ี
กองทุนจะสนับสนุน 

/ขอ  ๒๓... 
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  ขอ  ๒๓  กองทุนจะจายเงินสนับสนุนแกผูขอรับการสงเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ
หลังจากท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนโดยผูขอรับการ
สนับสนุนตองสงเอกสารจํานวน  ๑๐  เลม  หรือหนวยท่ีเรียกอยางอ่ืนใหแกมหาวิทยาลัย 

 
  ขอ  ๒๔  หลักเกณฑและเง่ือนไขการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  การตีพิมพบทความหรืองานวิจัยในวารสารระดับนานาชาต ิ
   (๑)  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การใหทุนสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  
๒๕๕๐  และฉบับอ่ืนตามท่ีสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดโดยใหใชไดกับบุคลากรทุกประเภทยกเวนลูกจาง
ช่ัวคราวรายเดือนท่ีไมใชอาจารยพิเศษ 
   (๒)  ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูพิจารณาการใหการสนับสนนุโดยจายจาก
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
  ขอ  ๒๕  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุนการฝกอบรมแกบุคลากร 
   (๑)  เปนการเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑของระเบียบ วาดวยการศึกษาตอ ใน
ระยะเวลาการฝกอบรมเกินกวาท่ีกําหนดใหเบิกจายในลักษณะของคาใชสอยการไปราชการ 
   (๒)  เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 
   (๓ )  ผูขอรับทุนสนับสนุนการฝกอบรมตองบันทึกขอรับการสนับสนุนในจํานวน
เงินท่ีชัดเจนพรอมแสดงรายละเอียดของคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการเขารับการฝกอบรมรวมท้ังจํานวนเงิน 
หรือสิทธิพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือจากแหลงอ่ืน 
   (๔)  จํานวนเงินใหการสนับสนุนใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมเปน
ราย ๆไป 
 
  ขอ  ๒๖  กรณีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ท่ีลาศึกษาตอหรือฝกอบรมในตางประเทศโดยใชทุนสวนตัว  สามารถขอรับทุนสนับสนุนคาเลา
เรียนจากกองทุนได  การพิจารณาใหการสนับสนุนใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ตองไมเกิน
จํานวนท่ีสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเรียกเก็บ 
 
  ขอ  ๒๗  ผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของระเบียบวาดวยการศึกษาตอ ระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร ประกาศหลักเกณฑการให 
ทุนสนับสนุน  สัญญาใหทุน  สัญญากูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ของมหาวทิยาลัยทุกประการ  ผูท่ีละเมิดไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยและใหคณะกรรมการดําเนินการตามกฎหมาย 
 

/ขอ  ๒๘... 
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  ขอ  ๒๘  ใหประธานกรรมการบริหารกองทุนรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้  กรณีเกิด
ปญหาดําเนินการตามประกาศนี้  ใหประธานกรรมการบริหารกองทุนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
      (นายปญญา  มหาชัย) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
       ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
   
 


