
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
เรื่อง  การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร

พ.ศ. ๒๕๕๖       
_____________

  เพื่อใหการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร  สําหรับใหเปนทุนสนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนไปอยางรัดกุม  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค  อันจะเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความพรอมและความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพื่อองคกร   
 อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  วรรคสอง  ประกอบกับขอ  ๑๓  (๒)  ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  
ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  เรื่อง  การใหทุน
สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖”

ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  ในประกาศนี้ 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
 “หนวยงาน”  หมายความวา  สํานักงานอธิการบดี  คณะ  สถาบัน  สํานัก  สวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และใหหมายความรวมถึงสวนงานภายในซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให
จัดตั้งขึ้นดวย 
 “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย

“การศึกษาตอภาคปกติ”  หมายความวา  การไปศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา
  “การศึกษาตอภาคนอกเวลา”  หมายความวา  การไปศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวนโดยการ
อนุญาตของมหาวิทยาลัย  หรือไมใชเวลาราชการเลย
 “คาธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา  เงินคาบํารุงการศึกษา  คาเลาเรียน  และเงิน
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเรียกเก็บตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่หลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ กําหนดไว  แตทั้งนี้ไมรวมถึงเงินคาใชจายอื่นใดนอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ  
หรือเงินคาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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“ทุน”  หมายความวา  เงินของกองทุนที่จัดสรรใหเปนคาธรรมเนียมการศึกษา  และหรือคาใชจาย
อื่นตามที่กําหนดไวในประกาศนี้  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการศึกษา
 ขอ  ๔  ผูที่จะขอรับทุนตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้
 (๑)  มีอายุไมเกิน  ๔๕  ปบริบูรณ  ในกรณีอายุเกิน  ๔๕  ปแตไมเกิน  ๕๐  ปบริบูรณตองเปน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและเปนการศึกษาตอภาคนอกเวลาเทานั้น  ทั้งนี้การนับอายุใหนับถึงวันแรก
ของวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เริ่มตนเขาศึกษาตามที่สถานศึกษากําหนด
 (๒)  ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป  นับแตวันที่ไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งเขาเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแตละประเภท  

(๓)  เปนผูที่มีความประพฤติดี  และเอาใจใสในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเปนอยางดี
(๔)  ไมเปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่นใด  

 (๕)  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา        
(๖)  ไมเคยเปนผูที่ไดรับทุน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยกองทุนพัฒนา

บุคลากร  หรือตามขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการใหทุนใน
ลักษณะเดียวกันกับประกาศนี้มากอน
 (๗)  คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
 ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามวรรค
หนึ่งเปนการเฉพาะรายก็ได  

ขอ  ๕  บุคลากรที่ขอรับทุนนอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๔  แลว  การศึกษาที่
จะไดรับการพิจารณาใหทุนตองเปนการศึกษาตามความประสงคของมหาวิทยาลัย  ดังตอไปนี้

(๑)  เปนการศึกษาตอในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  และตองเปนสาขาวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  เวนแตการศึกษา  ณ  ตางประเทศตองเปนปริญญาที่  
ก.พ.  รับรอง  และ  
 (๒)  เปนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ในกลุมสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาโท  สําหรับ
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงวิชาการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศ  หรือ       
 (๓)  เปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท  สําหรับบุคลากรที่มิไดดํารงตําแหนงวิชาการ  ทั้งนี้  ตอง
เปนการศึกษาตอภายในประเทศเทานั้น  และเปนการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  และสามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่อยูได 

ขอ  ๖  บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะขอรับทุน  ใหยื่นเรื่องขอรับทุนตามแบบที่กําหนด
พรอมแนบหลักฐานที่เกี่ยวของเสนอตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
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รับรองคุณสมบัติ  และสงเรื่องใหกับงานการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการใหทุน                     
 ในกรณีที่งบประมาณของกองทุนมีจํานวนจํากัดแตความตองการของบุคลากรมีจํานวนมาก  
คณะกรรมการอาจพิจารณาเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สมควรไดรับทุนดวยวิธีการอื่นใดที่
คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการใหทุนตามวรรคหนึ่งก็ได
 ขอ  ๗  ใหจายเงินทุนใหแกบุคลากรที่ไดรับทุนเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการศึกษา  ดังนี้  

(๑)  กรณีการศึกษาในประเทศ    
(๑.๑)  ระดับปริญญาเอก  คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง  แตไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๑.๒)  ระดับปริญญาโท  คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง  แตไมเกิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท
(๒)  กรณีการศึกษาในตางประเทศ  คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง  แตไมเกินจํานวนสอง

เทาตามที่กําหนดไวใน  (๑)   
 ทั้งนี้  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตาม  (๑)  และ  (๒)  คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม  และไมเปนเหตุใหบุคลากรที่ไดรับทุนเรียกรองสิทธิใด ๆ หรืออางเพื่อยกเลิกสัญญารับทุนได           
 ขอ  ๘  กําหนดระยะเวลาการใหทุนตามขอ  ๗  ระดับปริญญาเอกไมเกินสามป  และระดับปริญญา
โทไมเกินสองป  นับตั้งแตวันแรกของวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เริ่มตนเขาศึกษาตามที่สถานศึกษากําหนด  
 ขอ  ๙  บุคลากรที่ไดรับทุนตองทําสัญญารับทุนใหไวกับมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนขอผูกพันโดยมี
เงื่อนไขวาบุคลากรที่ไดรับทุนจะตองปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่ไดรับทุนสําหรับการศึกษาตอภาคปกติและการศึกษาตอภาคนอกเวลา  และบุคลากรที่ไดรับ
ทุนตองจัดใหมีบุคคลเขาทําสัญญาค้ําประกันการรับทุนดวย  ทั้งนี้  สัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกันใหเปนไป
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดทายประกาศนี้
 การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่
บุคลากรที่ไดรับทุนรายงานผลสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  เวนแตในกรณีที่บุคลากรที่ไดรับทุนมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอื่นอยูดวย  และยังปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญาอื่นนั้น  การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใหเริ่มตนนับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาอื่นนั้นแลว  
 กรณีบุคลากรที่ไดรับทุนไมปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  
บุคลากรที่ไดรับทุนจะตองชดใชเงินทุนตามจํานวนที่ไดรับไปคืนใหแกมหาวิทยาลัย  กับใหใชเงินอีกจํานวนสอง
เทาของจํานวนเงินทุนที่ไดรับไปเพื่อเปนเบี้ยปรับใหแกมหาวิทยาลัยดวย     

กรณีบุคลากรที่ไดรับทุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานไมครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
บุคลากรที่ไดรับทุนตองรับผิดชอบในการชดใชเงินทุนตามจํานวนที่ไดรับไปแลวรวมทั้งเบี้ยปรับดังกลาวตาม
วรรคสาม  โดยลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่บุคลากรที่ไดรับทุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใชไปแลว 
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 ขอ  ๑๐  การจายเงินทุนใหแกบุคลากรที่ไดรับทุน  ใหจายไดตอเมื่อบุคลากรที่ไดรับทุนไดทําสัญญา
รับทุนและจัดใหมีการทําสัญญาค้ําประกันตามขอ  ๙  แลว  ทั้งนี้  การจายเงินทุนใหจายภายในกําหนด
ระยะเวลาการใหทุนตามขอ  ๘  โดยพิจารณาจากหลักฐานใบเสร็จรับเงินท่ีระบุวันเวลาภายในกําหนดระยะเวลา
การใหทุน  

ขอ  ๑๑  บุคลากรที่ไดรับทุนตองรายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา  หรือ
เมื่อไดรับการรองขอ   
 ขอ  ๑๒  บุคลากรที่ไดรับทุนจะเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสถานศึกษาใหผิดไปจากที่ไดรับอนุมัติไว
มิได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ในกรณีเชนนี้ใหบุคลากร
ที่ไดรับทุนไดรับทุนตอไปภายในกําหนดระยะเวลาการใหทุนที่ยังคงเหลืออยูเทานั้น 
 ขอ  ๑๓  ในกรณีที่บุคลากรที่ไดรับทุนไมปฏิบัติตามขอ  ๑๑  หรือฝาฝนขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยมี
สิทธิที่จะยุติหรือเพิกถอนการใหทุนไดทันที  นอกจากกรณีดังกลาวแลวบุคลากรที่ไดรับทุนอาจจะถูกยุติหรือ
เพิกถอนการใหทุนในกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในสัญญารับทุน

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยยุติหรือเพิกถอนการใหทุนตามวรรคหนึ่ง  บุคลากรที่ไดรับทุนจะตองชดใช
เงินทุนตามจํานวนที่ไดรับไปคืนใหแกมหาวิทยาลัย  กับใหใชเงินอีกจํานวนสองเทาของจํานวนเงินทุนที่ไดรับไป
เพื่อเปนเบี้ยปรับใหแกมหาวิทยาลัยดวย    
 ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจทําสัญญาผูกพันกับบุคลากรที่ไดรับทุนและผูค้ําประกัน และ
ดําเนินการเรียกรองคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา  ฟองคดีและดําเนินคดี ตลอดจนดําเนินการ
อื่นใดเพื่อบังคับใหเปนไปตามสัญญา  

ขอ  ๑๕  นอกจากบุคลากรที่ไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้แลว  บุคลากรที่
ไดรับทุนตองปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญารับทุนดวย  

ขอ  ๑๖  ผูที่ทําสัญญารับทุนซึ่งไดดําเนินการไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ  ใหถือวาเปนผูที่ไดรับทุนตามประกาศนี้  สวนสิทธิ  หนาที่และความรับผิดตาง ๆ ตลอดจนเงินทุนที่จะ
ไดรับเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการศึกษาและกําหนดระยะเวลาที่จะไดรับทุนที่เหลืออยูนั้น  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในสัญญารับทุนและระเบียบที่ใชบังคับอยูกอนนั้น  
 ขอ  ๑๗  บุคลากรที่ไดยื่นเรื่องขอรับทุนไวตามระเบียบที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  
ใหพิจารณาดังนี้   
   (๑)  กรณีที่อยูในระหวางการพิจารณา  การพิจารณาอนุมัติการใหทุนตามประกาศนี้ใหใช
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศนี้    
  (๒)  กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติการใหทุนแลวแตยังมิไดจัดทําสัญญารับทุน  ใหถือวาเปนผูที่
ไดรับทุนตามประกาศนี้  และใหดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนตามประกาศนี้



- ๕ -

   ขอ  ๑๘  การใดที่เกี่ยวกับการใหทุนตลอดจนการชดใชทุนที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้  ใหนํา
ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  หรือหลักเกณฑของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตคณะกรรมการจะไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได  ใหอธิการบดีเปน 
ผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                   
         (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)

                    อธิการบดี
                        ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร    

  


