
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
ว่าด้วย  กองทนุพฒันาบคุลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                                        ---------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา

บุคลากรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงิน และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย การเงิน  และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ้ 17  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/2559 
เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. 2559”  
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
2548 ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรตามระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบ
น้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “หน่วยงาน” หมายถึง คณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 “บุคลากร” หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และให้หมายรวมถึงบุคคล 
ภายนอกท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์     
ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉยั 
 
 

2/ หมวด 1 … 
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หมวด 1 
วัตถุประสงค ์

 

 ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัย ประกาศจัดต้ังกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลัยเรียกว่า “กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 (1) เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 (2) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ        
ที่มิใช่ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ทั้งน้ี ต้องเป็นผลงาน     
ที่ได้รับการตอบรับของผู้จัดการประชุมและมีช่ืออยู่ในเอกสารวาระการประชุมน้ัน ๆ ด้วย 
 (3) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปอบรม และศึกษาดูงานด้านวิชาการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในหลักสูตรระยะน้ัน 
 (4) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในต่างประเทศ 
 (5) เพ่ือจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการเจ้าของทุนการศึกษาเดิมของบุคลากร ตามข้อผูกพันตาม
สัญญา 
 (6) เพ่ือสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งภายใน   
ประเทศและต่างประเทศ 
 (7) เพ่ือเป็นรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการในวารสารที่มีผู้อ่านเป็นที่ยอมรับ (Peer 
Review) 
 (8) เพ่ือสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากร  
 (9) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (10) เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านการปฏิบัติงาน การวิจัย 
วิชาการ การสอน วิชาชีพ และเงินรางวัลอ่ืน ๆ 
 (11) เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  

หมวด 2 
รายได้ และคา่ใช้จ่ายกองทนุ 

 

 ข้อ 7 กองทุนอาจมีรายได้ ดังน้ี 
 (1) เงินรายได้หรือทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กองทุน 
 (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
 (3) เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกําหนดให้สมทบกองทุน 
 (4) เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันเกิดจากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
 ข้อ 8 กองทุนอาจมีค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
  (1) ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ 6 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  (3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
 

3/ อัตราและหลักเกณฑ์... 
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  ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มี อํานาจอนุมั ติการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามมติของ
คณะกรรมการ 
  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป็นที่ ต้องพิจารณาอนุมั ติเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ประธาน
คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนได้ ในวงเงินไม่เกินหน่ึงแสนบาท และให้รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป  
 

หมวด 3 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุ 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สุราษฎร์ธานี” ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน 
  (2) รองอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ๑  คน เป็นรองประธาน 
  (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  (4) คณบดี  ๑  คน  เป็นกรรมการ 
  (๕) ผู้อํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ๑ คน เป็นกรรมการ 
  (๖) ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
  (๗) ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน  เป็นกรรมการ 
  (๘) ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน  เป็นกรรมการ 
  (๙) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน 
  กรรมการตาม (4) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๑0 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
  (1) กําหนดนโยบายและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (2) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของกองทุน 
  (๓) เสนอกรอบงบประมาณของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติทุกต้นปี 
งบประมาณ 
  (๔) ติดตามประเมินผลการดําเนินการของกองทุน และจัดทํารายงานประจําปีและฐานะ
การเงินของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (๕) ออกประกาศ และกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินหรือดําเนินการอ่ืนใด                  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
การเงิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
  (๖) แต่งต้ังอนุกรรมการอ่ืนหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 

๔/ข้อ ๑๑ ... 
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 ข้อ ๑1 การประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 
 

 (นายวิชัย  ศรขีวัญ) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
2559 คือ เพ่ือให้ความในข้อบังคับดังกล่าวสอดคล้องกับภาวการณ์พัฒนาบุคลากรในปัจจุบันและบูรณาการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในระเบียบเดียวกัน  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
ว่าด้วย การเงิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ออกเป็นระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องออกระเบียบน้ี            
 


