ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย เรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใหมีความเหมาะสมกับโครงสรางบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร วาดวย การลาศึกษาตอและการฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ นับแตวันที่ระเบียบนีบ้ ังคับใชใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา
ดวย เรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่งใดๆ ที่กําหนดใชกอนหนานี้ในสวนที่กาํ หนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“กองทุน”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และอาจารยพเิ ศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
/อาจารย…

-๒“อาจารยพิเศษ”
หมายความวา ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงอาจารย
ที่มีสัญญาจางไมนอยกวา ๑๒ เดือน
“การพัฒนาวิชาการ” หมายความวา การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทัง้ ภาคปกติ
และภาคนอกเวลา การฝกอบรม การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน ตํารา การตีพิมพผลงาน บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ การ
ฝกอบรมทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย ตามมาตรา ๑๘(ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๕ ใหโอนบรรดาทรัพยสินทั้งหมดทีเ่ กิดจากการบังคับใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วาดวย เรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาอยูภายใต
บังคับของระเบียบนี้
ขอ ๖ รายไดของกองทุนมีดังนี้
(๑) เงินที่ไดรบั การจัดสรรจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยเพื่อกองทุนนี้
(๓) เงินใชคืนเงินกูย ืมและดอกเบี้ยที่บุคลากรสงคืนตามเงื่อนไขการใหกูยืม
เงินกองทุน เพือ่ การพัฒนาวิชาการ
(๔) เงินใชคนื กองทุนและเบีย้ ปรับเนื่องจากการผิดสัญญาของผูรับทุนพัฒนา
วิชาการทุกประเภท
(๕) บรรดารายได และผลประโยชนอนื่ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ทั้งสิ้น
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนที่ไดรับทั้งหมดตามขอ ๕ และขอ ๖ เปดบัญชีเงิน
ฝากในนาม “กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย
ที่มีความมั่นคงเชื่อถือได
ขอ ๘ วิธีเก็บรักษา การเบิกจาย การทําบัญชี การรายงานการเงิน และตรวจสอบบัญชี
กองทุนใหใชแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกีย่ วกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
/(๑) อธิการบดี…

-๓(๑) อธิการบดี
เปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เปนรองประธานกรรมการ
(๔) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ๑ คน
เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนคณบดี ๑ คน
เปนกรรมการ
(๘) ประธานหรือรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ๑ คน
เปนกรรมการ
(๙) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๑๐) หัวหนางานหรือผูปฏิบัติงานบริหารบุคคลและนิตกิ าร ๑ คน เปนผูชวยเลขานุการ
(๑๑) หัวหนางานคลัง หรือผูปฏิบัติงานคลัง ๑ คน
เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไดมาโดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมและมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับการแตงตัง้ ใหมไดอีก
ในระหวางทีก่ รรมการในตําแหนงใดหมดวาระหรือวางลงและยังไมมกี ารแตงตั้งคนใหม
แทนใหกรรมการที่มีอยูดําเนินการตอไปได
การแตงตั้งกรรมการกองทุนแทนตําแหนงที่วางใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแตวันหมดวาระหรือวางลง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมมวี าระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่
เหลือของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๐ ใหใชเงินจากกองทุนนี้ จัดสรรเปนเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของ
บุคลากรโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหทนุ การชดใชทุน การใหกูยืมเงินกองทุน
การใชคืนเงินกูยืม การค้ําประกัน การชดใชคาเสียหาย และเบี้ยปรับ เนื่องจากการผิดสัญญาในการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทุกประเภทของบุคลากรภายใตกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุนเสนอ
ตอคณะกรรมการการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยเปนรายปงบประมาณ
(๓) จัดทํารายงานงบการเงินและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับและ
จายเงินกองทุน รายงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ
(๔) พิจารณาการใหทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของบุคลากรตามเกณฑและ
วิธีการตามที่กาํ หนดไวใน (๑)
/(๕) ติดตาม...

-๔–
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหทนุ สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ การปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาตอ การฝกอบรม และการใชคืนเงินกูยืมกองทุนเพื่อใชใน
การศึกษาของบุคลากร
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมายอัน
เกี่ยวของกับกองทุนนี้
ขอ ๑๒ วิธีการประชุมคณะกรรมการใหใชวิธีการเดียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม และใหคณะกรรมการเบิกเบี้ยประชุมไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เบีย้
ประชุมกรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปนระยะและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๔ การยกเลิกกองทุนจะกระทําไดโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติใหยกเลิกและให
ดําเนินการเรียกคืนหนี้คางตามหลักเกณฑที่กําหนดไวโดยนําเงินของกองทุนที่เหลือทั้งหมดสงคืนเปนเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยตอไป
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ตอไปจนครบวาระ
ขอ ๑๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เรื่อง กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.
๒๕๕๐ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุน
คาใชจายเพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๑ กอนที่ระเบียบนี้จะมี
ผลบังคับใชใหปฏิบัติตามเงือ่ นไขของระเบียบและประกาศดังกลาวตอไปโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยขอ
ขัดแยงทีเ่ กิดจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยสุจินต สิมารักษ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

