
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย เร่ืองกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อใหมีความเหมาะสมกบัโครงสรางบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร วาดวย การลาศึกษาตอและการฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๒) (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติสภามหาวทิยาราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี
๒๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวทิยาลัยจึงกําหนดระเบียบไวดังนี ้
 

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนพฒันา
บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  นับแตวันท่ีระเบียบนีบั้งคับใชใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา
ดวย เร่ืองกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๐  และฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ังใดๆ ท่ีกําหนดใชกอนหนานี้ในสวนท่ีกาํหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงระเบียบนี้ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พนกังานมหาวทิยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  และอาจารยพเิศษ   สังกดัมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

/อาจารย… 
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   “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงอาจารย
ท่ีมีสัญญาจางไมนอยกวา  ๑๒  เดือน 
   “การพัฒนาวิชาการ” หมายความวา  การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังภาคปกติ  
และภาคนอกเวลา  การฝกอบรม  การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน  เอกสารคําสอน  ตํารา  การตีพิมพผลงาน  บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ  ระดับนานาชาติ  การ
ฝกอบรมทางวชิาการ  และการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  ศาสตราจารย  ตามมาตรา ๑๘(ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  ขอ  ๕  ใหโอนบรรดาทรัพยสินท้ังหมดท่ีเกิดจากการบังคับใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  วาดวย เร่ืองกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาอยูภายใต
บังคับของระเบียบนี ้
 

  ขอ  ๖  รายไดของกองทุนมีดังนี้   
   (๑)  เงินท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยเพื่อกองทุนนี ้
   (๓)  เงินใชคืนเงินกูยืมและดอกเบ้ียท่ีบุคลากรสงคืนตามเงื่อนไขการใหกูยืม
เงินกองทุน เพือ่การพัฒนาวชิาการ 
   (๔)  เงินใชคืนกองทุนและเบ้ียปรับเนื่องจากการผิดสัญญาของผูรับทุนพัฒนา
วิชาการทุกประเภท 
   (๕)  บรรดารายได  และผลประโยชนอ่ืนท่ีเกดิจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน  ท้ังส้ิน 
 

  ขอ  ๗  ใหมหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนท่ีไดรับท้ังหมดตามขอ  ๕  และขอ  ๖  เปดบัญชีเงิน
ฝากในนาม “กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย  
ท่ีมีความม่ันคงเช่ือถือได 

 

  ขอ  ๘  วิธีเก็บรักษา  การเบิกจาย  การทําบัญชี  การรายงานการเงิน  และตรวจสอบบัญชี
กองทุนใหใชแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเก่ียวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 

  ขอ  ๙  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรซ่ึงแตงต้ังโดยสภามหาวทิยาลัย
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

/(๑)  อธิการบดี… 
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  (๑)  อธิการบด ี      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)  หวัหนางานหรือผูปฏิบัติงานบริหารบุคคลและนิตกิาร ๑ คน เปนผูชวยเลขานุการ 
  (๑๑)  หัวหนางานคลัง หรือผูปฏิบัติงานคลัง ๑ คน  เปนผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗)  ไดมาโดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมและมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก 
  ในระหวางท่ีกรรมการในตําแหนงใดหมดวาระหรือวางลงและยังไมมีการแตงต้ังคนใหม
แทนใหกรรมการท่ีมีอยูดําเนินการตอไปได 
  การแตงต้ังกรรมการกองทุนแทนตําแหนงท่ีวางใหดําเนนิการใหเสร็จส้ินภายใน ๖๐ วัน
นับต้ังแตวันหมดวาระหรือวางลง  กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลือของผูซ่ึงตนแทน 
 

  ขอ  ๑๐  ใหใชเงินจากกองทุนนี้  จัดสรรเปนเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของ
บุคลากรโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวทิยาลัย 
 

  ขอ  ๑๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
   (๑)  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหทุน  การชดใชทุน  การใหกูยืมเงินกองทุน  
การใชคืนเงินกูยืม  การคํ้าประกัน  การชดใชคาเสียหาย  และเบ้ียปรับ  เนื่องจากการผิดสัญญาในการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทุกประเภทของบุคลากรภายใตกองทุนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (๒)  จดัทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายไดมหาวทิยาลัยเพื่อสมทบกองทุนเสนอ
ตอคณะกรรมการการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อขออนุมัติตอสภามหาวทิยาลัยเปนรายปงบประมาณ 
   (๓)  จดัทํารายงานงบการเงินและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับและ
จายเงินกองทุน  รายงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกส้ินปงบประมาณ 
   (๔)  พิจารณาการใหทุนสนบัสนุนการพัฒนาวิชาการของบุคลากรตามเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกาํหนดไวใน (๑) 

๕)  ตดิตาม... /(
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   (๕)  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ  การปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาตอ  การฝกอบรม  และการใชคืนเงินกูยืมกองทุนเพื่อใชใน
การศึกษาของบุคลากร 
   (๖)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมายอัน
เกี่ยวของกับกองทุนนี ้
 

  ขอ  ๑๒  วิธีการประชุมคณะกรรมการใหใชวิธีการเดียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม  และใหคณะกรรมการเบิกเบ้ียประชุมไดตามระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เบ้ีย
ประชุมกรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ขอ  ๑๓  ใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยติดตามผลการ 
ดําเนินงานของกองทุนเปนระยะและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

  ขอ  ๑๔  การยกเลิกกองทุนจะกระทําไดโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติใหยกเลิกและให
ดําเนินการเรียกคืนหนี้คางตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวโดยนําเงินของกองทุนท่ีเหลือท้ังหมดสงคืนเปนเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยตอไป 
 

  ขอ  ๑๕  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ตอไปจนครบวาระ 
 

  ขอ  ๑๖  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เร่ือง กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 
๒๕๕๐  และประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหทุนสนับสนนุ
คาใชจายเพื่อพัฒนาวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๑ กอนท่ีระเบียบนี้จะมี
ผลบังคับใชใหปฏิบัติตามเง่ือนไขของระเบียบและประกาศดังกลาวตอไปโดยอนุโลม 
 

  ขอ  ๑๗  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวนิิจฉัยขอ
ขัดแยงท่ีเกิดจากการใชระเบียบนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
       
                            (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ) 
            อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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