ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบั ญ ญัติม หาวิ ท ยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วา ด วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน” ระหวางบทนิยามคําวา
“คณะกรรมการ” และคําวา “บุคลากร” ในขอ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย
กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
““คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
ขอ ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “บุคลากร” ในขอ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““บุคลากร” หมายความวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกอบดวย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
และใหหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทุน” “การศึกษาตอ” “การฝกอบรมระยะสั้น”
“การฝกอบรมระยะยาว” “ผลงานวิชาการ” และคําวา “การนําเสนอผลงาน” ในขอ ๓ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
ตามลําดับดังนี้
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““ทุน” หมายความวา เงินอุดหนุนที่ไดจากเงินกองทุนตามระเบียบนี้
“การศึกษาตอ” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดมา
ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
“การฝกอบรมระยะสั้น” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ ณ ตางประเทศ ที่มีระยะเวลาการฝกอบรม
ไมเกิน ๓ เดือน
“การฝกอบรมระยะยาว” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีระยะเวลา
การฝกอบรมเกิน ๓ เดือนแตไมเกิน ๑๒ เดือน
“ผลงานวิชาการ” หมายความวา งานวิจัย ตํารา บทความทางวิชาการ นวัตกรรม
งานประดิษฐ หรืองานอื่นๆ ที่สรางองคความรูใหม
“การนําเสนอผลงาน” หมายความวา การเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ
ซึ่งเปนผลงานทางวิชาการที่ผูนําเสนอจัดทําขึ้นดวยตนเอง”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยกองทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เปนกรรมการ
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เปนกรรมการ
(๖) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน โดยคําแนะนําของอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๗) คณบดี จํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๘) ผูอํานวยการ จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๙) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ
(๑๐)
กรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการและ
เลขานุการ
(๑๑) หัวหนางานบริหารงานบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได”
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ขอ ๗ ใหคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ ๒๓๙๕/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรตอไป
ทั้งนี้ ไมเกินวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้เพื่อแแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากร
ทั้งหมดนั้นใหหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไดดวย เพื่อใหมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรทุน
ใหบุคคลภายนอกที่กําลังศึกษาตอในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปนความตองการของมหาวิทยาลัยเพื่อ
กลั บ มาบรรจุ เ ป น บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา รวมทั้ ง ให เ พิ่ ม องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําเปนกรรมการ

