ประกาศ กว.อ.12

(ร่าง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย
-----------------------------------------------------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ให้ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ปฏิบัติการสอนและวิจัยอย่างเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒.๑๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้ จ่ า ยเงิ น จากกองทุ น วิจั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะอั ก ษรศาสตร์ (ฉบั บ ที่ ๒) ลงวัน ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริห ารกองทุนวิจั ยและสร้ างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะอักษรศาสตร์ และบรรดาคาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กาหนด
ไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายถึง กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
“คณะ” หมายถึง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“บุคลากร” หมายถึ ง ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุด มศึกษาที่สั งกัด คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อ ๓ ประเภทของทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ คือ
๓.๑ ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
หรือวิจัยภายในประเทศ
๓.๒ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนานักวิจัย
๓.๓ ทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ ซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษา วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอนและการวิจัย
และให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
/ ๓.๑ …
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๓.๑ ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการหรือวิจัย
ภายในประเทศ
๓.๑.๑ ให้จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการ หรือวิจัยภายในประเทศ สาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและ
สายบริหารและปฏิบัติงาน เป็นเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี
๓.๑.๒ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๓.๑.๓ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางไปราชการและประสงค์ จ ะขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การ
เดินทางตามข้อ ๓.๑.๑ และข้อ ๓.๑.๒ ให้เสนอแบบขอรับทุนสนับสนุนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังคณะ
โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา/สานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์
๓.๒ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ส าหรั บ ข้ า ราชการและพนั ก งาน
สายวิชาการ
๓.๒.๑ จานวนทุนและระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุน
๓.๒.๑.๑ การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายในประเทศ
กรณีที่ศึกษาด้วนทุนส่วนตัว
๑) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐
บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาโท
๒) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐
บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาเอก
กรณี ที่ศึกษาด้วยทุน ของรั ฐบาลไทย รั ฐบาลต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
เอกชน แต่ได้รับทุนไม่เต็มระยะเวลาการศึกษา
๑) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากแหล่งทุนเดิม สาหรับระดับปริญญาโท ทั้งนี้รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
นับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อ
๒) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากแหล่งทุนเดิม สาหรับระดับปริญญาเอก ทั้งนี้รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
นับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อ
กรณี ที่ศึกษาด้วยทุน ของรั ฐบาลไทย รั ฐบาลต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
เอกชน แต่ได้รับทุนไม่เพียงพอต่อค่าเล่าเรียน
๑) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงเพิ่มเติ ม แต่เมื่อรวมกับแหล่งทุนแรก
แล้วไม่เกินปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับ
ระดับปริญญาโท
๒) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงเพิ่มเติม แต่เมื่อรวมกับแหล่งทุนแรก
แล้วไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อ
สาหรับระดับปริญญาเอก
/ ๓.๒.๑.๒...
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๓.๒.๑.๒ การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ต่างประเทศ
กรณีที่ศึกษาด้วนทุนส่วนตัว
๑) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐
บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาโท
๒) สนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐
บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาเอก
๓) ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เกินปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
ภายในระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๓ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาโท และ ๕ ปี
การศึกษา นับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับ ระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กรณี ที่ศึกษาด้วยทุน ของรั ฐบาลไทย รั ฐบาลต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
เอกชน แต่ได้รับทุนไม่เต็มระยะเวลาการศึกษา
๑) ให้เงินสนับสนุนปีการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ในชวงเวลาที่ต่อเนื่องจาก
แหล่งทุนเดิม สาหรับระดับปริญญาโท ทั้งนี้รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อ
๒) ให้เงินสนับสนุนปีการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจาก
แหล่งทุนเดิม สาหรับระดับปริญญาเอก ทั้งนี้รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อ
กรณี ที่ศึกษาด้วยทุน ของรั ฐบาลไทย รั ฐบาลต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
เอกชน แต่ได้รับทุนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายเดือน
ให้เงินสนับสนุนปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลา
การศึกษาทั้งสิ้น ๓ ปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาโท และ ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่
เริ่มลาศึกษาต่อสาหรับระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บค่าครองชีพของแต่ละประเทศ และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
๓.๒.๑.๓ การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก “ร่วม”ในประเทศ –
ต่างประเทศ
ปรับ ใช้เกณฑ์ร่ว มกัน คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับการให้ ทุนภายในประเทศขณะที่
ศึกษาอยู่ภายในประเทศ และใช้เกณฑ์เดียวกับการให้ทุนต่างประเทศขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ
๓.๒.๒ คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน
๑) ผู้รับขอทุนสนับสนุนจะต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ/พนักงานลาศึกษาต่อ และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ลาศึกษาต่อ
๒) ต้ องศึ กษาสาขาวิ ช าที่ ต รงกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรใน
หลักสูตรของภาควิชา หรือคณะ ตามเกณฑ์ของสานักงาน สกอ. เท่านั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๓) สามารถขอรับทุนสาหรับการศึกษาระดับปริญญาโทได้เพียงหลักสูตรเดียว
แม้ว่าจะศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
/ ๔) …
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๔) สามารถขอรับทุนสาหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกได้เพียงหลักสูตรเดียว
แม้ว่าจะศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
๕) ต้องรายงานผลการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการทราบทุกภาคการศึกษา กรณีเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ศึกษาให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๖) เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ภายในเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ปฏิบัติราชการต้อง
มีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ได้แก่
บทความวิจัย/สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ๑ เรื่อง หรือ บทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ๒ เรื่อง หรือ ตารา/หนังสือ ๑ เล่ม หากไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ จะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ๑ รอบการประเมิน
๗) หากไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับครึ่งหนึ่ง หรือไม่ได้รับ
การขึ้นเงินเดือน ๑ รอบการประเมิน
๘) เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ง านในคณะ
เพื่อชดใช้เงินทุน ตามระเบียบเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ/พนักงานลาศึกษาต่อ
๙) ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ทุกประการ
๓.๓ ทุน สนับสนุน การจั ดซื้อ จั ดจ้า ง หรื อซ่อมแซม บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานสอนและการวิจัย
เป็นทุนส่งเสริมคณะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือซ่อมแซมบารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอนและการวิจัยของคณะ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ
ข้อ ๔ การให้ ทุ น สนั บ สนุ น ตามประกาศนี้ ให้ เ บิ ก จ่ า ยจากกองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

