ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน
ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการ 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 ฏ อุ ตรดิ ตถ์ ว่ าด้ ว ยการจั ดสรรทุ นเพื่ อการพั ฒ นาบุ คลากร พ.ศ. ๒๕๖๑
มีความสอดคล้องและเป็นแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มติที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 3/2562 เมื่ อวั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 จึ งออกประกาศหลั กเกณฑ์ การจั ดสรรทุ น
เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ผู้มีสิทธิได้รับทุนเพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นบุคลากรภายใน
(๒) ไม่เป็ นผู้ ที่ อยู่ ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาศึ กษาต่ อ หรื อ
ลาฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ
(๓) ในรอบปีงบประมาณเดียวกันไม่เคยได้รับการจัดสรรทุนหรืองบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะ
หรือวิทยาลัย เพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
(๔) ผู้ขอรับทุนจะต้องนาเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation และ Poster
Presentation เท่านั้น
(๕) ผู้ขอรับทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลาดับแรก หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อผลงาน
ทางวิ ชาการที่ จะน าเสนอ และระบุ ชื่อของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ เป็ นที่ อยู่ หนึ่ งในท้ ายชื่ อของคณะ
ผู้นาเสนอ
(๖) ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้เสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่จะนาเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปรากฏในการนาเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation หรือ Poster Presentation
(๗) กรณีผู้ขอรับทุนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ให้ระบุในแบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณา
(๘) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสาร หรือไม่ถูกนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการต่าง ๆ มาก่อน
ข้อ 4 วิธีการขอรับทุนให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามข้อ 3 ต้องดาเนินการขออนุญาตเข้าร่วมการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ องกรอกแบบขอรั บ ทุ น พร้ อ มแนบหลั ก ฐานที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อกให้ เข้ า ร่ ว ม
การนาเสนอผลงานทางวิชาการและหลักฐานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยยื่นที่กองบริหารงานบุคคล
/ (3) เมื่อ...

(๓) เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุ นพิจารณาให้ ทุนแล้ ว ให้ ผู้ ได้รับทุนมาทาสั ญญาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 การจัดสรรทุน ให้พิจารณา ดังนี้
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 3
(๒) สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
(๓) การจั ดสรรทุนให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการพิ จารณาจั ดสรรทุน ทั้งนี้ ให้ ใช้ ระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในขณะนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การจัดสรรทุนสาหรับการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท และประเทศในทวีปอื่นๆ
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(5) การจัดสรรทุนสาหรับการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation ให้ได้รับ
การจัดสรรทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนสาหรับการนาเสนอผลงานทางวิชาการเท่านั้น โดยกลุ่มประเทศอาเซียนไม่
เกิน 10,๐๐๐ บาทประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน 20,0๐๐ บาท และประเทศในทวีปอื่นๆ ไม่เกิน 3๐,๐๐๐ บาท
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้
หรือกรณีมีข้อปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

