
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทนุสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
…………………………… 

   

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการพัฒนาบุคลากร  โดยการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง  เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม             
พ.ศ.๒๕๕๒  จึงให้ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๔๙  และให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๒”  

ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   “บุคลากร” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจํา  และอาจารย์ประจําตามสัญญา  ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “การศึกษาต่อภาคปกติ”  หมายความว่า  การศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
   “การศึกษาต่อภาคนอกเวลา” หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  หรือไม่
ใช้เวลาราชการเลย 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
   ๓.๑ บุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องลาไปศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย และ/หรือตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 

๓.๒ ต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้น
คุณสมบัติข้อนี้ได้  โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป 



 ๒

๓.๓  มีอายุไม่เกิน  ๔๕  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษาสําหรับ
การศึกษาภาคปกติ  หรือมีอายุไม่เกิน  ๕๐  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษาสําหรับ
การศึกษาภาคนอกเวลา 

๓.๔ ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูก
ลงโทษทางวินัย  เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์  

ข้อ ๔ เงื่อนไขการให้ทุน 
 ๔.๑ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภาคปกติหรือภาคนอกเวลา 

  ๑ ๔.๒ บุคลากรที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับใดก็ตาม  จะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เว้นแต่ กรณี
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทุนแก่บุคลากรซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตาม
กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป    
   ๔.๓ ในกรณีบุคลากรเคยได้รับทุนไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกแล้ว  
ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆไป  
   ๔.๔ การรับทุนของผู้รับทุนตามประกาศฉบับนี้  มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ผู้รับทุนรายนั้นได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นต้นไป  มิได้มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด 
   ๔.๕ บุคลากรที่ประสงค์ขอ และ/หรือได้รับทุนตามประกาศฉบับนี้  ต้องดําเนินการขอรับทุน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ถ้ามี)  ในกรณีที่ได้รับอนุมัติทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ให้คืนทุนที่ได้รับตามประกาศฉบับนี้ไปแล้วทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย  หากบุคลากรรายใดที่ประสงค์ขอ และ/หรือได้รับ
ทุนตามประกาศฉบับนี้ไม่ดําเนินการขอรับทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ
ทุนตามประกาศฉบับนี้ด้วย  มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกการให้ทุนศึกษาของบุคลากรรายนั้นได้ 
   ๔.๖ เมื่อได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาแล้ว บุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนทุกรายจะต้องทํา
สัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัย  และต้องจัดให้มีผู้ค้ําประกันประกันการรับทุนของตน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ในขณะทําสัญญาด้วย 
   ๔.๗ ในระหว่างที่ผู้รับทุนกําลังศึกษา หรือเมื่อผู้รับทุนสําเร็จหรือกลับมาปฏิบัติราชการ/ 
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแล้ว  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ/ มหาวิทยาลัย และ
ขอ้กําหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๕ อัตราทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑  ระดับปริญญาโทภายในประเทศ 

 (ก)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษา  ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 

 (ข)  ค่าทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  เหมาจ่ายไม่เกิน  ๑๘,๐๐๐  บาทต่อหลักสูตร 
 (ค)  ค่าหนังสือ  ตําราเรียน  เหมาจ่ายไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาทต่อหลักสูตร 

______________________ 
 ๑ ข้อ ๔.๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๓

 
  ๕.๒  ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ   
    (ก) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษา  ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๑๖๕,๐๐๐  บาทต่อปี  ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี 

 (ข)  ค่าทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  เหมาจ่ายไม่เกิน  ๒๘,๐๐๐  บาทต่อหลักสูตร 
 (ค)  ค่าหนังสือ  ตําราเรียน  เหมาจ่ายไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาทต่อหลักสูตร 

  ๕.๓  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ  ใช้หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามท่ี ก.พ. 
กําหนด   ส่วนอัตราทุนมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนตามที่จ่ายจริง  ดังนี้   
  (ก) ระดับปริญญาโทต่างประเทศ ไม่เกิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๒  ปี  
  (ข) ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ไม่เกิน  ๗๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี  
  ๕.๔  กรณีเป็นการศึกษาที่มีเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรหรือบริบทของประเทศที่ไปศึกษา  
คณะกรรมการอาจพิจารณาเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นได้ 

ข้อ ๖ บุคลากร ยกเว้นอาจารย์ประจําตามสัญญา ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ภาคปกติ 
กรณีศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  และ/หรือสายงานที่

ปฏิบัติอยู่จะได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕   
(ข) ภาคนอกเวลา   

กรณีศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  และ/หรือสายงานที่
ปฏิบัติอยู่จะได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกินรอ้ยละ ๘๐ ของจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ ๕  
  บุคลากร ยกเว้นอาจารย์ประจําตามสัญญา ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาจะได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างตามปกติในระหว่างลาศึกษาภาคปกติหรือภาคนอกเวลาด้วย 

ข้อ ๗ อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(ก) ภาคปกติ 

(๑) กรณีศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และ/หรือสายงาน
ที่ปฏิบัติอยู่จะได้รับเงินทุนตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕        
 (๒) ในระหว่างลาศึกษาจะไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ผู้ขอรับทุนอาจขอรับเงินสนับสนุนเป็นราย
เดือน ดังนี้ 
  (๒.๑) ระดับปริญญาเอก ได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท  
  (๒.๒) ระดับปริญญาโท ได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท  
 ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินสนับสนุนรายเดือนจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และไม่
เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ 
 
 
 



 ๔

(ข) ภาคนอกเวลา   
(๑) กรณีศึกษาตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และ/หรือสายงานที่ปฏิบัติอยู่จะ

ได้รับเงินทุนตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕   
(๒) ในระหว่างลาศึกษาจะได้รับค่าจ้างตามปกติ 

๒ ข้อ ๘ เมื่อผู้ได้รับทุนสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 

ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย หรือพักการศึกษา หรือยุติ
การศึกษา หรือศึกษาไม่สําเร็จด้วยประการใดๆ ก็ดี หรือสละสิทธิการรับทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับทุน หรือในกรณีที่
ผู้รับทุนมีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  และ/หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถานศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้รับทุนอาจไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด  หรือการศึกษาของผู้รับทุนต้องยุติลงด้วยประการใดๆ  หรือมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับทุนศึกษาไม่ว่ากรณี
ใดๆ หรือมีความจําเป็นต้องเรียกผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการด้วยเหตุกรณีใด  มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิก
ถอนการให้ทุนได้ทันที  และผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ผู้รับทุน
จะต้องจ่ายเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยอีกสองเท่าของเงินที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เงินทุนบ้างแต่ไม่ครบกําหนดเวลาตาม
วรรคแรก เงินที่จะต้องชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคสองนั้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ได้รับทุนเข้าปฏิบัติ
ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ 
  ข้อ ๙ อาจารย์ชาวต่างประเทศ  อาสาสมัครชาวต่างประเทศ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนทุนการศึกษาตามประกาศนี้ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๑๐ การดําเนินการใดๆ ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรที่
บังคับใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 

  

           ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒     
 

    
         (นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
______________________ 
 ๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 


