ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน
ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ ก ารจั ด สรรทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ ๙
ของระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ ว่ าด้ ว ย การจั ดสรรทุ นเพื่ อการพั ฒ นาบุ คลากร พ.ศ. ๒๕๖๑
มีความสอดคล้ องและเป็ นแนวปฏิบั ติ ไปในทางเดียวกัน อาศั ยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 13 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล ในคราวประชุ มครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อวั นที่ 12 ธั นวาคม พ.ศ. 2562 และมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นบุคลากรภายใน
(๒) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ปี
กรณีที่เวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๒ ปี แต่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่แล้ว และมีความจาเป็น
ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในสาขา
นั้นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
(๓) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต
จากมหาวิทยาลัยเฉพาะราย
(๔) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศนี้หรือระเบียบอื่นมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติ
ราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
กรณี ที่ ก ลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ค รบ ๑ ปี และมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งไปศึ ก ษาต่ อ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ข้อ 4 วิธีการขอรับทุนให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ ขอรั บทุ นที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามข้ อ 3 ต้ องด าเนิ นการขออนุ ญาตสมั ครสอบหรื อสมั ครเข้ ารั บ
การคัดเลือกในสาขาที่มหาวิทยาลัยอนุญาต
(๒) ผู้ ขอรั บ ทุ น ต้ องกรอกแบบขอรั บ ทุ นพร้ อ มแนบหลั ก ฐานผลการสอบคั ด เลื อ กหรื อ ได้ รั บ
การคัดเลือกเข้าศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยยื่นที่กองบริหารงานบุคคล
(๓) เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุ นพิจารณาให้ ทุนแล้ ว ให้ ผู้ ได้รับทุนมาทาสั ญญาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
/ ข้อ 5 การ...

ข้อ 5 การจัดสรรทุน ให้พิจารณา ดังนี้
(๑) ต้ องผ่ านเงื่ อนไขของสถาบั นการศึ กษาที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาหรื อสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) ต้ องเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย และได้รับอนุญาตให้ ศึกษาต่อจาก
ผู้ บั งคั บบั ญชาตามล าดั บขั้ น นั บตั้ งแต่ บั นทึ กขออนุ ญาตไปสมั ครสอบ หรื อเป็ นผู้ ที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้ารับการศึกษาต่อตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กรณีอื่นใดทีจ่ ะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ข้อ 6 ทุนสาหรับการศึกษาต่อในประเทศ ให้จ่ายตามรายการ ดังนี้
(๑) ค่าลงทะเบี ยน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลั กฐานการจ่ายจริงของสถาบันการศึกษาที่ไป
ศึกษาต่อ
(๒) ค่าเอกสาร ค่าตารา ค่าวัสดุการศึกษา ภาคเรียนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าที่พัก ภาคเรียนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท
ทั้ ง นี้ ทุ น การศึ กษาตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกั น ระดั บ ปริ ญญาโท ไม่ เกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และระดับปริญญาเอก ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีทุนการศึกษาตาม (๑) เกินกว่าที่กาหนดไว้ในวรรคสอง ให้ จ่ายทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนและ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ระดั บ ปริ ญ ญาโทไม่ เ กิ น ๔๐๐,๐๐๐ บาท และระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ 7 ทุนสาหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุน
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระดับ ปริญญาโท ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาดาเนินการในประเทศไทย ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ข้อ 8 ผู้รับทุนที่มีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติราชการ จะต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ครบทุกบทและ
พร้อมที่จะสอบสาเร็จการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเห็นชอบให้กลับมาปฏิบัติราชการ
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้
หรือกรณีมีข้อปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

