
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วาดวยการจายเงนิทนุพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรดําเนินไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงกําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินทุนพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการจายเงินทุนพัฒนา 
บุคลากร  พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือขอบังคับใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการพิจารณาใหทุนพัฒนาบุคลากร 

“ทุนพัฒนาบุคลากร”  หมายความวา  เงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหแกบุคลากรเพื่อใชใน 
การศึกษาตอ  หรือศึกษาเพิ่มเติม



-๒ - 

“เงินทุน”  หมายความวา  เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติใหจัดสรรเปนทุนพัฒนาบุคลากร 

“บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานราชการ  และอาจารยประจําตามสัญญา 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีตําแหนง และอัตรา 
เงินเดือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“พนักงานราชการ”  หมายความวา   บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทน 
จากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   เพื่อเปนพนักงานราชการของรัฐในการปฏิบัติงาน 
ใหกับมหาวิทยาลัย 

“อาจารยประจําตามสัญญา”  หมายความวา  อาจารยที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัยตามสัญญาจาง  และปฏิบัติงานประจําอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน 
ไมนอยกวา ๓ ป 

“ศึกษาตอ”  หมายความวา  การเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณดาน  การเรียน 
หรือการวิจัย  เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่สูงขึ้นจากเดิมตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากําหนด 
ซึ่งผูเรียนอาจ  ลาศึกษาตอเต็มเวลา  หรือใชเวลาราชการบางสวน  หรือเรียนนอกเวลาราชการ 

“ศึกษาเพิ่มเติม”  หมายความวา  การศึกษาคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการทํา 
วิทยานิพนธ  ระดับปริญญาเอกของสถานศึกษาตางประเทศ  หรือการฝกอบรม  หรือการศึกษาดูงานตางประเทศ 
ตามความตองการของมหาวิทยาลัย  ยกเวนการศึกษาตอตามความตองการของมหาวิทยาลัย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวย  การเรียน 
การวิจัย  การอบรมสัมมนาหรือการทํางาน โดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามความตองการของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอ  ๕  การใหทุนพัฒนาบุคลากร มีความมุงหมายที่จะสนับสนุนและใหกําลังใจ  แกผูทีต่องการ 
พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางานใหมากขึ้น และเพือ่ชวยแกปญหาการขาดแคลนบคุลากร 
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลนของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๖  ผูรับทุนพัฒนาบุคลากรจะตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ วินัยของทางราชการอยางเครงครัด
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สวนที่  ๑ 
การใหทนุศึกษาตอ 

ขอ  ๗  ผูที่มีสิทธิขอรับทุนศึกษาตอ  ตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

๗.๑  บุคลากรประเภทขาราชการ  ตองเปนผูที่มีอายุไมเกิน  ๕๐ ป 
๗.๒  บุคลากรประเภทพนักงานราชการสายการสอน ตองเปนผูมีอายุไมเกิน  ๔๕ ป 
๗.๓  บุคลากรประเภทอาจารยประจําตามสัญญา ตองเปนผูที่มีอายุไมเกิน  ๔๕  ป 
๗.๔  ตองปฏิบัติราชการประจําอยูท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๗.๕ ตองไมเปนผูที่รับเงินทุนอุดหนุน หรือทุนการศึกษาจากหนวยงานของรัฐซึ่งมีสญัญา 

ผูกพันทําใหไมสามารถชดใชทุนไดตามระเบียบนี้ หรือทําใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชน 

ขอ  ๘  กรณีของบุคลากรประเภทพนักงานราชการสายการสอน   และอาจารยประจําตามสญัญา 
ใหมีสิทธิขอรับทุนเฉพาะการศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  ในสถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ 
โดยศึกษานอกเวลาราชการ  หรือใชเวลาราชการบางสวน 

ขอ  ๙  สถาบันที่ไปศึกษาตอ  ตองเปนสถานศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง  และใหพิจารณา 
หลักเกณฑตามลําดับความสําคัญดังนี้  คือ 

๙.๑  สาขาวิชาที่ศึกษาตอตองเปนสาขาวิชาที่เปนความตองการของมหาวิทยาลัย 

๙.๒  สาขาวิชาที่ศึกษาตอตองเปนสาขาวิชาที่กําลังเปดสอน หรืออยูในแผนการเปดสอน 
ของมหาวิทยาลัย 

๙.๓  กรณีที่มีผูขอรับทุนเกินจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแผน  ใหพิจารณาผูที่มี 
อายุราชการมากกวากอน 

ขอ  ๑๐  ผูมีสิทธิขอรับทุน  จะตองไปศึกษาตอในสถานศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ 
โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

๑๐.๑  การศกึษาตอระดับประกาศนยีบัตรท่ีสูงกวาปริญญาตรี  หลกัสตูรไมนอยกวา ๑ ป 

๑๐.๒  การศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรที่สูงกวาปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา ๑ ป 

๑๐.๓  การศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรที่สูงกวาปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา ๑ ป
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๑๐.๔  การศึกษาตอเพื่อรับปริญญาโท 
\ 

๑๐.๕  การศึกษาตอเพื่อรับปริญญาเอก 

ขอ ๑๑  ระยะเวลาที่ไดรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทไมเกิน๒ ป และระดับปริญญาเอกไมเกิน๓ ป 

ขอ  ๑๒  ผูที่ไดรับทุนศึกษาตอ  เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับมาปฏิบัติงานในสาขาที่ 
ไดรับทุน  ณ  มหาวิทยาลัย  ตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา  ๒  เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน 

ในกรณีผูไดรับทุนศึกษาตอสําเร็จการศึกษาแลว ไมกลับมาปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัย 
จะตองชดใชเงินเปนจํานวน  ๔  เทาของจํานวนเงินท่ีไดรับทุน 

ในกรณีผูไดรับทุนศึกษาตอสําเร็จการศึกษาแลวกลับมาปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัย 
แตไมครบระยะเวลาตามวรรคแรก  จะตองชดใชเงินโดยคํานวณตามระยะเวลาที่เหลือเปนสัดสวน  กับเงินทุน 
ที่ไดรับ 

ในกรณีผูไดรับทุนศึกษาตอไมสําเร็จการศึกษา หรือตองออกจากการศึกษาดวยเหตุใด ๆ 
ตองชดใชเงินที่ไดรับไปคืนทั้งหมด  ภายใน  ๑  ป  หรือยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือน ในอัตรารอยละ  ๒๐ 
ของเงินเดือนตอเดือน  โดยไมมีดอกเบี้ย  เวนแตคณะกรรมการจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

ใหถือวาการกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอเปนการปฏิบัติราชการ 
ชดใชตามสัญญาใหทุนศึกษาตอตามระเบียบนี้ควบคูกันไปดวย 

สวนที่ ๒ 
การใหทนุศึกษาเพิม่เตมิและการฝกอบรม 

ขอ  ๑๓  ผูมีสิทธิขอรับทุนศึกษาเพิ่มเติม  และการฝกอบรมตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

ขอ ๑๔  สาขาวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมตองคํานึงถึงความตองการและประโยชน ของมหาวิทยาลัย 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ  และมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่ผูขอรับทุนมิไดสังกัดคณะตามวรรคแรก ใหหัวหนาหนวยงาน  ที่ผูขอรับทุนสังกัดอยู 
ใหความเห็นชอบ
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ขอ  ๑๕ ผูมีสิทธิขอรับทุน   ไปศึกษาเพิ่มเติมไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

๑๕.๑  ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
ของสถานศึกษาตางประเทศ 

๑๕.๒ ฝกอบรมตามความตองการของมหาวิทยาลัยท่ีเปนหลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ช่ัวโมง 

๑๕.๓  ศึกษาดูงานตางประเทศที่เปนไปตามความตองการ  และสอดคลองกับนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ  ไปโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

๑๕.๔  ใหทุนศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนอืจากนี้    ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนราย  ๆ  ไป 
โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๑๖  ผูที่ไดรับทุนศึกษาเพิ่มเติมตามขอ ๑๕.๑ จะตองไมเคยไดรับทุนศึกษาตอตามระเบียบนี้มากอน 

ขอ  ๑๗  ผูที่ไดรับทุนศึกษาเพิ่มเติม เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับมาปฏิบัติงาน 
ณ  มหาวิทยาลัย  ตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา  ๒  เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน 

ในกรณี ผูไดรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมสําเร็จการศึกษาแลว  ไมกลับมาปฏิบัติราชการ 
ณ  มหาวิทยาลัย  จะตองชดใชเงินเปนจํานวน  ๔  เทาของจํานวนเงินที่ไดรับทุน 

ในกรณีผูไดรับทุนศึกษาเพิ่มเติมสําเร็จการศึกษาแลวกลับมาปฏิบัติราชการ ณ  มหาวทิยาลยัแตไม 
ครบระยะเวลาตามวรรคแรก  จะตองชดใชเงินโดยคํานวณตามระยะเวลาที่เหลือเปนสัดสวนกับเงินทุนท่ีไดรับ 

ในกรณีผูไดรับทุนการศึกษาเพิ่มเติม ไมสําเร็จการศึกษา หรือตองออกจากการศึกษาดวยเหตุใด ๆ  
ตองชดใชเงินที่ไดรับไปคืนทั้งหมดภายใน  ๑  ป  หรือยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือน  ในอัตรารอยละ  ๒๐ 
ของเงินเดือนตอเดือน  โดยไมมีดอกเบี้ย  เวนแตคณะกรรมการจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

สวนที่ ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาใหทนุ 

ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหทุนพัฒนาบุคลากร ตามจํานวน 
ที่เหมาะสม  ทั้งนี้ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการ  และใหเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
จากคณาจารยประจําเปนกรรมการอีก  ๑  คนโดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

๑๘.๑  พิจารณาผูสมควรไดรับทุนพัฒนาบุคลากร 

๑๘.๒  พิจารณาการใหเงินทุนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้
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๑๘.๓  ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญา  และเงื่อนไขตามระเบียบนี้ 

๑๘.๔  รายงานผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 

๑๘.๕  มีอํานาจหนาที่อื่นตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้

สวนที่ ๔ 
แนวทางการปฏิบัติ 

ขอ ๑๙  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศอัตราการจายเงินทุนพัฒนาบุคลากร  ขั้นตอน วิธีปฏิบัติใน 
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากร  รายชื่อผูไดรับทุนพัฒนาบุคลากร  หรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่นอกเหนือจากระเบียบนี ้

ขอ ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดแบบเอกสารสัญญา  หลักฐานประกอบการจายเงิน  และจัดเก็บ 
เอกสารหลักฐานดังกลาวไวใหสามารถตรวจสอบได 

ขอ ๒๑  ผูที่ไดรับทุนพัฒนาบุคลากรตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดจํานวน ๓  ชุด  โดยเก็บไวที่ผูขอรับทุนจํานวน ๑ ชุด  มหาวิทยาลัยจํานวน  ๑ ชุด  และหนวยงาน 
การเบิกจายเงิน  จํานวน ๑ ชุด 

ผูที่ไดรับทุนตองจัดหาผูค้ําประกันมาทําสัญญาค้ําประกันการรับทุนตามแบบ  และหลักเกณฑ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๒ กรณีที่ผูรับทุนพัฒนาบุคลากรตาย วิกลจริต หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการรวบรวมหลักฐานและเสนอความเห็น  ตอมหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติงดเวนการชดใชทุนพัฒนาบุคลากร 

ขอ ๒๓  ใหอธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมัติการใชจาย 
เงินทุนพัฒนาบุคลากรตามเงื่อนไขในระเบียบนี้  และใหอธิการบดีเปนผูลงนามในฐานะ ผูรับสัญญาในสัญญา 
ใหทุนตามระเบียบนี้

ขอ ๒๔ ผูรับทุนพัฒนาบุคลากรตองรายงานผลการศึกษาทุกๆ  ภาคการศึกษาตอมหาวทิยาลยั และ 
เมื่อสําเร็จการศึกษาตองรายงานตอมหาวิทยาลัยทันที โดยแสดงปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหรือเอกสาร 
หลักฐาน  ของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ออกรับรองให
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ขอ ๒๕  ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินทุนพัฒนาบุคลากรให 
สภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา 

ขอ  ๒๖  ผูรับทุนพัฒนาบุคลากรจะตองมอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ ภาคนิพนธ หรือ 
ผลงานวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ ๒๗  กรณีผูท่ีไดรับทุนพัฒนาบุคลากรกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหถือวายังสามารถเบิกจาย 
ทุนไดตามเง่ือนไขของระเบียบนั้น 

ขอ ๒๘ กรณีผูที่ไดรับทุนตามระเบียบในขอ  ๒๗  ประสงคขอรับทุนตามระเบียบนี้ใหเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๙  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณี 
ที่มีการขอรับทุนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้   และกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้ 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก 
(วีระ    กิจจาทร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


