
วาระที่ 5.2 

เรื่อง   ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
พ.ศ..... 

ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้อนุมัติโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการกีฬา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีพิเศษ  มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับทางด้านการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมนักกีฬา    โดยการสนับสนุนงบประมาณได้ในขอบเขตที่จํากัด  ศูนย์
กีฬาและสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลนักกีฬาจึงได้นําข้อมูลดังกล่าว  หารือ
คณะกรรมการอํานวยการด้านการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรดําเนินการ
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนให้กับนักกีฬาให้ครอบคลุมในทุกๆด้านเพ่ือการพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพของ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง  5  วิทยาเขต  และมีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการ
กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นเพ่ือนําเงินจากกองทุนมาพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอน  ในแต่ละชนิด
กีฬาให้มีความพร้อมในทุกด้าน และพร้อมที่จะสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ได้ดําเนนิการแล้ว 

ที่ประชุมทีมบริหาร  ครั้งที่  68(16/2560)  เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2560  ได้มีมติเห็นชอบ  ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. .... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พ.ศ. .... 

2. มติที่ประชุมทมีบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 68(16/2560) เมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2560 

ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

1. พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พ.ศ. .... 

 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 



(ร่าง)  ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์    

พ.ศ.  .... 
-------------------------------------- 

   โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. .... 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(8)  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พ.ศ.  2559  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินนทร์  ในคราวประชุมคร้ังที่ ..................  เมื่อวันที่ 
.................จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

ข้อ  1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   พ.ศ. .... 

ข้อ  2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  3  ในข้อบังคับน้ี 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
“ศูนย์กีฬา”  หมายความว่า  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
“กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนพัฒนาการกีฬา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ข้อ  4  วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังต่อไปน้ี 

4.1  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้ามาในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
การกีฬา  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  

4.2  สนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม  สําหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
4.3  สนับสนุนเงิน ในการฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน  ในรายการที่จัดการแข่งขันในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
4.4  สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  กรณีที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4.5  สนับสนุนเงินทุนเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการแก่นักกีฬาที่อยู่ระหว่างการเก็บตัว

ฝึกซ้อม/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4.6  สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ  

 ข้อ  5  ให้มีคณะกรรมการกองทุน  ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายดูแลงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารที่รับผิดชอบ
ด้านกีฬาทั้ง  5  วิทยาเขตจํานวนไม่เกิน  5  คน  เป็นกรรมการ  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการกีฬา
ทั้ง  5  วิทยาเขตจํานวนไม่เกิน  5  คน  เป็นกรรมการ  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็น
กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่เกิน  5  คน  เป็นกรรมการ  นายกองค์การบริหาร



องค์การนักศึกษาจํานวน  5  คน  เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะให้
มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
 การได้มาซึ่งกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้กรรมการซึ่งแต่งต้ังจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  เสนอรายช่ือผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
จํานวนไม่เกิน  5  คน  ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายดูแลงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระผู้บริหาร 

 ข้อ  6  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจ  หน้าที่  ดังต่อไปน้ี  
 6.1  ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 6.2  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข ในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน  
 6.3  กําหนดหลักเกณฑ์  ด้านสวัสดิการให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน   
 6.4  จัดหาเงินเข้ากองทุน 
 6.5  ดูแล  เก็บรักษาเงินและบริหารการเงินกองทุน  

6.6  ติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 
6.7  แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบงานตามความจําเป็น 
6.8  ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

 ข้อ  7  กองทุนอาจมีรายได้  ดังน้ี 
 7.1  เงินที่ผู้บริจาคโดยกําหนดให้ต้ังเป็นกองทุน 

7.2  เงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมโดยไม่มีเง่ือนไขผูกพันให้กองทุน
ต้องรับผิดชอบในหน้ีสินใด 

7.3  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพ่ือหาทุน 
7.4  ดอกเบ้ียและผลประโยชน์อ่ืน 
7.5  เงินที่ได้รับบริจาคเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  ซึ่งไม่ขัดกับวัตถุประสงค์กองทุน 

 7.6  เงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 7.7  เงินที่ได้รับจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ  8  กองทุนอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี  
 8.1  ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 8.2  ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 8.3  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ   

ข้อ  9  ให้ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 9.1  บริหารกิจการตามระเบียบของกองทุนและเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 9.2  สรุปรายรับและรายจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน  พร้อมจัดทําบัญชีให้
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 9.3  เก็บรักษาเอกสารของกองทุน 
 9.4  จัดทําทะเบียนทุนของกองทุน 
 9.5  เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายประจําปีให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 



 9.6  เสนองบการเงินประจําปีที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  ภายใน 
60 วัน หลังวันปิดบัญชีประจําปีปฏิทินของกองทุนตามรอบปีปฏิทิน 

 ข้อ  10  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
 10.1  การรับเงินให้รับเป็นเงินสด  เช็ค  ดราฟท์  หรือตราสารอย่างอ่ืน หรือโดยวิธีการใด ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 10.2  การรับเงิน  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์กีฬา  เป็นผู้รับและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้
ชําระเงินทุกคร้ัง   
 10.3  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์กีฬา  บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสด  ภายในวันที่รับเงิน 
และนําเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดบัญชีไว้ภายในวันเดียวกัน  หรือกรณีไม่ทันให้นําเข้าบัญชีในวันถัดไป  โดยห้าม
นําไปใช้จ่ายเพ่ือการใดๆ  ก่อนส่งเข้าบัญชีดังกล่าว  และให้รายงานผู้อํานวยการศูนย์กีฬาทราบทุกคร้ัง 
  10.4  การเก็บรักษาเ งิน  ใ ห้ นําฝากไว้ กับธนาคารพาณิชย์  หรือ  สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยใช้ช่ือบัญชี  กองทุนพัฒนาการกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 ข้อ  11  การจ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  11.1  สนับสนุนทุนการศึกษา  ให้กับนักกีฬาในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
การกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  11.2  สนับสนุนเงินรางวัล  ให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
  11.3  สนับสนุนงบประมาณ  ในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ  และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
  11.4  สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนในด้านการกีฬา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 
  11.5  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน  กําหนดหลักเกณฑ์  ในการนําเงินมาใช้จ่ายในแต่ละปีให้
ชัดเจนแต่ไม่เกินร้อยละ  30  ของเงินกองทุน 
  11.6  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่ได้กําหนด  ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 ข้อ 12  การอนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน 
  12.1  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนตาม
แผนการดําเนินงาน  ภายใต้กรอบงบประมาณของกองทุน 
  12.2  ให้ประธานกองทุน  มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายในรายการและวงเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบแล้ว  

ข้อ 13  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
 13.1  ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องดําเนินการเสนอโครงการมายังศูนย์กีฬา  ไม่น้อยกว่า 14  วัน  
และต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 ก.  ช่ือโครงการ                          
 ข.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 ค.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ    
 ง.  แผนการดําเนินงาน  



        จ.  งบประมาณค่าใช้จ่าย              
 ฉ.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             ข้อ  14  การอนุมัติโครงการ 
 14.1  การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุน  พิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย  ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดําเนินโครงการ 
 14.2  คณะกรรมการบริการกองทุน  อาจแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมานําเสนอโครงการได้  

14.3  เมื่ออนุมัติโครงการแล้ว  ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการทราบโดยเร็ว 
 14.4  ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ  มาทําบันทึกข้อตกลงในการจัดทําโครงการ  ภายใน
ระยะเวลา  15  วัน  นับจากวันรับทราบผลการพิจารณาโครงการ 
 14.5  กรณีที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและมีเหตุทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้  ผู้ขอรับการ
สนับสนุนโครงการจะต้องช้ีแจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกโครงการ  ต่อฝ่ายเลขานุการ  เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการทราบต่อไป 

 ข้อ  15  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกํากับ  ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณ  และแผนการดําเนินงานของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

 ข้อ  16  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิกเงิน  การนําเงินฝากหรือวิธีอ่ืนใดที่
มิได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 ข้อ  17  บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิกเงิน การ
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินของกองทุน ตลอดจนบัญชีและทะเบียนต่างๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 ข้อ  18  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  กําหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่              
 

 (................................................) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 






