
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง กองทุน ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา 

 
  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูกอตั้งกองทุน  ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ และคุณสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา  เม่ือวันท่ี  ๕  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงเห็นควรใหมีระเบียบของกองทุนเพ่ือใชดําเนินการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบไวดังนี ้
 

  ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนศาสตราจารย 
ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชประกาศนี้ในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินของกองทุน 
ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  ในประกาศนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ  
พนิชศักดิ์พัฒนา 
   “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย ดร.
ศุภมาศ – สุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา 
   “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจางประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจางช่ัวคราวรายเดือน สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
   “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ทุกประเภท ทุกโครงการ ทุกระดับการศึกษา 
 
 

/ขอ  ๔  วัตถุประสงค… 
 
 
 
 



 - ๒ - 
 
 

  ขอ  ๔  วัตถุประสงคของกองทุน  
   (๑)  เพ่ือใหสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปนี ้
           ๑.๑  ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เชน วาตะภัย  ไฟไหม  น้ําทวม  
โคลนถลมทําใหเกิดความสูญเสียอยางรายแรง 
           ๑.๒  ตนเองหรอืบุคคลในครอบครัว ไดแก คูสมรส  บิดา – มารดา  และบุตร
ไดรับอุบัติเหตุอยางรายแรง  หรือเจ็บปวยท่ีตองรักษาอยางตอเนื่องมีคาใชจายเกินกวาท่ีไดรับสิทธิจาก 
ทางราชการ หรือสวัสดิการสังคมเปนจํานวนมาก  
   (๒)  ใหเปนทุนชวยเหลือทางการศึกษาแกนักศึกษาท่ียากจน  หรือครอบครัว
ไดรับภัยพิบัติ หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง 
   (๓)  สนับสนุนคาใชจายอ่ืนแกบุคลากรและนักศึกษาท่ีควรไดรับการชวยเหลือ
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร 
 

  ขอ  ๕  รายไดของกองทุน ประกอบดวย 
   (๑)  เงินบริจาคท่ีไดรับจากการจัดตั้งกองทุนและจัดงาน ๖๐ ป ชีวิตขาราชการ 
“ของศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๐” 
   (๒)  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุนเพ่ือใชจายตามวัตถุประสงคกองทุน 
   (๓)  บรรดารายไดและผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนท้ังส้ิน 
 

  ขอ  ๖  ใหมหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนท่ีไดรับในขอ ๕  เปดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุน
ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา” กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยท่ีม่ันคงเช่ือถือได 
 

  ขอ  ๗  การเก็บรักษา การเบิกจาย การทําบัญชี การรายงานการเงิน การตรวจสอบบัญชีกองทุน 
ใหใชแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 

  ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย 
   (๑)  รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปนประธานกรรมการ 
   (๒)  รองอธิการบด ี๑ คน    เปนรองประธานกรรมการ 
   (๓)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  เปนกรรมการ 
   (๔)  ผูแทนคณบดี ๑ คน    เปนกรรมการ 
   (๕)  ผูแทนผูอํานวยสถาบัน/ สํานัก ๑ คน  เปนกรรมการ 

(๖)  หัวหนางานคลัง      เปนกรรมการและเลขานุการ 
   (๗)  หัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ            เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการใน (๒) (๔) และ (๕) ใหคัดเลือกกันในแตละกลุม และมีวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการคราวละ  ๒  ป แตสามารถดํารงตําแหนงกรรมการใหมไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

/ขอ  ๙  คณะกรรมการ… 
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  ขอ  ๙  คณะกรรมการกองทุนตามขอ ๘ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
               (๑)  ควบคุมการดําเนินงานของกองทุน  
        (๒)  พิจารณาเพ่ืออนุมัติจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ ๔ ดังนี ้
            -  สวัสดิการแกบุคลากรไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท/คน 
            -  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปละไมเกิน  ๖  ทุน  ๆละไมเกิน  ๖,๐๐๐ บาท/ป 
           -  สวัสดิการอ่ืนตามมติคณะกรรมการกองทุนไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท 
   (๓)  พิจารณาเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ หรือวิธีดําเนินงานของกองทุน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการมากขึ้น เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออกประกาศเพ่ิมเติม 
 

  ขอ  ๑๐  ในกรณีมีเหตุจําเปนอธิการบดีมีอํานาจส่ังจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ  ๔ ได
ไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวในขอ ๙ (๒) 
 

  ขอ  ๑๑  ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจสอบ การดําเนินงานการรับ-จาย  การเงิน-การ
บัญชีทุกส้ินปงบประมาณ  และเสนอรายงานใหมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

  ขอ  ๑๒  ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ 
ปงบประมาณ 
    

  ขอ  ๑๓  การยกเลิกกองทุนหรือยุติการดําเนินงานกองทุนใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
กองทุนและทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
       
                            (นายปญญา  มหาชัย) 
                อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


