ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมการและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอาจารย์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ และ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว
(๒) มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในหนึ่งรอบปีที่ผ่านมา
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
(๓) มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจาตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ
(๔) ไม่เคยได้รับปริญญาในระดับการศึกษาที่จะขอสมัครนั้นมาก่อน
(๕) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่น
ขอรับทุน
(๖) มีผลการศึกษาและอายุดังนี้
(ก) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และมีอายุ
ไม่เกิน ๓๕ ปี สาหรับการสมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท
(ข) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีอายุ
ไม่เกิน ๓๕ ปี สาหรับการสมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก
(ค) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าปริญญาโท ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และมีอายุ
ไม่เกิน ๔๕ ปี สาหรับการขอรับทุนปริญญาเอก กรณีผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกที่มีอายุเกินที่กาหนด ให้เสนอ
ก.พ.บ. พิจารณาเป็นรายกรณี

-๒(๗) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หรือผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านอื่นตามที่
สถานศึกษานั้นกาหนดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้นได้
(๘) ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ ทุ น แล้ ว หากจะสมั ค รขอรั บ ทุ น อีก จะต้ องมี เ วลาปฏิ บั ติร าชการหลั ง กลั บ จาก
การศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
(๑) การให้ทุนเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม
หลั กสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปี ในระดับปริ ญญาโท และไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลั ยจะจัดสรร
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ค่าหนังสือและตารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ
๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาโท และ ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาเอก
(ค) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพเหมาจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๒) การให้ทุนเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ สานักงาน ก.พ. รับรอง ให้ตาม
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปีในระดับปริญญาโท และไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามสกุลเงินในประเทศที่ไปศึกษา ตามจานวนที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกินปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ค่าหนังสือและตารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ
๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาโท และ ๒๐,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาเอก
(ค) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
(ง) ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต จ่ายในอัตราร้อยละ ๘๐ ของอัตราที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
(จ) ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ เงื่อนไขและข้อผูกพันการรับทุน
(๑) ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้รับทุน ต้องไปศึกษาต่อภายใน ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้น
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ให้เป็นดุลยพินิจของ ก.พ.บ.
(๒) ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาเต็มเวลา เพื่อให้สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดเวลาของหลักสูตร จะไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะได้ รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้รับทุนจะต้องทาสัญญาการรับทุนการศึกษา ซึ่งกาหนดเงื่อนไขระยะเวลาการปฏิบัติงานใช้ทุน
และการชดใช้เงินกรณีผิดสัญญา สาหรับแนวปฏิบัติในการทาสัญญานั้น ให้อนุโลมตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘”

-๓(๔) ผู้รับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๓๐ วันเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น
(๕) เมื่อสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานภายใน
๗ วัน หลังจากวันที่สาเร็จการศึกษา และจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่
ได้รับทุนไปศึกษา
(๖) กรณีไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
คืนแก่มหาวิทยาลัยพร้อมเงินเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน ภายใน ๓๐ วันหลังจากพ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษาโดยให้ชาระภายในงวดเดียวหรือผ่อนชาระ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ ก.พ.บ.
(๗) หากผู้รับทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจนาเหตุที่ผู้รับทุนไม่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมาประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างด้วย
(๘) หากผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้ทุน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่
ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น คืนให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมเงินเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน
(๙) กรณีที่ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ไม่ครบกาหนดระยะเวลาตาม (๒) ให้คานวณการ
ชดใช้ทุนโดยหักลงตามส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว
(๑๐) กรณีที่ผู้รับทุนรายใดมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ต้องขยายระยะเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยโดย
ก.พ.บ. จะพิจารณาเหตุผลความจาเป็น เป็นแต่ละรายไปและอาจพิจารณาให้ทุนต่อคราวละหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้
ระยะเวลาการขยายระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
(๑๑) ระหว่างที่รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ หากผู้รับทุนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนจาก
แหล่งอื่น อาทิ ทุนรัฐบาลไทย หรือทุนของหน่วยงานของรัฐ ทุนรัฐบาลต่างประเทศ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะพิจาณา
ยุติการให้ทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทาผิ ดสัญญาหากผู้รับทุนได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะกลับมา
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเมื่อสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ให้คงสัญญาการชดใช้ทุนโดยคานวณเพียงระยะเวลาที่รับทุนไปแล้ว
(๑๒) กรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุ น หรือผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่
เป็ น ไปตามเกณฑ์ วั ด และประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษาหรื อ กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจให้
ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต่อไปได้อีกมหาวิทยาลัยมีอานาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนได้ทันที
ข้อ ๕ การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนประจาปี
(๑) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.พ.บ. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน การศึกษา
ประจาปี ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นประธาน คณบดีหรือผู้อานวยการสานัก
หรือรองคณบดี หรือรองผู้อานวยการสานัก จานวน ๔ คน เลือกโดย ก.พ.บ. เป็นกรรมการ ผู้แทนอาจารย์ จานวน
๒ คน เลือกโดย ก.พ.บ. เป็นกรรมการ
ให้ประธานมอบหมายกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเลขานุการ และให้เสนออธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
กองการเจ้าหน้าที่ จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาประจาปี มีอานาจหน้าที่ต่อไปนี้
(ก) กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลื อกผู้รับทุนการศึกษาประจาปี ตาม
สาขาวิชาและจานวนทุน ที่ ก.พ.บ. กาหนด

-๔(ข) ดาเนินการในขั้นตอนการรับสมัครผู้รับทุน เช่น จัดทาประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ฯลฯ
(ค) ดาเนินการคัดเลือกผู้รับทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน (ก)
(ง) พิจารณารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน เสนอ ก.พ.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรั กษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้ อ ธิการบดี เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลเป็ นผู้ วินิจ ฉัย ชี้ ขาด ผลการวินิ จฉัย ชี้ขาดของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

