ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสัน้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
.............................................................
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น อันจะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ให้เป็นบุคลากรชั้นนําเพื่อการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2557 และกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้
ในต่างประเทศระยะสั้นฉบับใหม่ ดังนี้
ข้อ 1. ในประกาศนี้
“การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความ
ชํานาญหรือประสบการณ์ในด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อ
จากการฝึกอบรมนั้น และมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อนําผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของคณะฯ หรือ
ภาควิชาโดยตรง
ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับทุน
2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
2.2 เป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากคณะศึกษาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนในการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น ในกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะศึกษาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยในการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้นมาแล้ว การขอรับทุนสนับสนุน
ครั้งต่อไปจะต้องมีระยะเวลาห่างจากครั้งก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่เสร็จสิ้นการเดินทางไป
เพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครทุน

ข้อ 3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน
3.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดภาควิชา
และสํานักงานคณบดี ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับ
สมัครทุน
3.2 สําหรับบุคลากรสายวิชาการจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในประเทศ และไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศตามโครงการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ได้จัดไปแล้ว ตามข้อ 2.2
3.3 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน หากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับปานกลางขึ้นไป และ/หรือเป็นสายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานประจํา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อ 4. รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้การสนับสนุน
4.1 การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จัดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยแมสซี (Massey University) ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาการเพิ่มพูนความรู้ฯ ประมาณ
1 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2 จัดสรรทุนสนับสนุนจํานวนไม่เกิน 12 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) จัดสรรให้ภาควิชาที่มีบุคลากรไม่เกิน 10 คน ภาควิชาละ 1 คน สําหรับภาควิชา ที่มี
บุคลากรเกินกว่า 10 คน จัดสรรจํานวนเพิ่มให้ตั้งแต่คนที่ 11 ขึ้นไปในสัดส่วน ทุก 10 คน
ต่อ 1 คน กรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง ดังนี้
- ภาควิชาการบริหารการศึกษา (8 คน) จัดสรรทุนจํานวน 1 คน
- ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต (7 คน)
จัดสรรทุนจํานวน 1 คน
- ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (6 คน) จัดสรรทุนจํานวน 1 คน
- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (7 คน)
จัดสรรทุนจํานวน 1 คน
- ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา (20 คน) จัดสรรทุนจํานวน 2 คน
- ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน (41 คน)
จัดสรรทุนจํานวน 4 คน
- สํานักงานคณบดี (30 คน)
จัดสรรทุนจํานวน 2 คน *
(จํ านวนคนในภาควิ ชาฯ รวมอั ตราของผู้ บริ หารที่ สั งกั ดภาควิ ชาฯ/ไม่ รวมอั ตราอาจารย์
ชาวต่างประเทศ/บุคลากรสายสนับสนุนไม่นับรวมกรอบอัตราพนักงานชั่วคราว โดยในปีแรกจัดสรร จํานวน 2 ทุน)
(2) สําหรับบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 2 ระดับ ให้โรงเรียนพิจารณา
เสนอชื่อและจัดสรรทุนสนับสนุนจากโรงเรียนฯ ตามความเหมาะสม

(3) กรณีภาควิชาใดประสงค์เสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าโควตาที่ได้รับ
สามารถดําเนินการได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการหรือภาควิชาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดเอง

4.3 จํานวนเงินทุนที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ระยะสั้น คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนสําหรับบุคลากรในข้อ 4.2 (1) ในอัตราร้อยละ 60 และให้ภาควิชาหรือ
สาขาวิชาสนับสนุนในอัตราร้อยละ 40 สําหรับบุคลากรในข้อ 4.2 (2) ให้โรงเรียนสาธิตทั้ง 2 ระดับ พิจารณา
สัดส่วน/จํานวนเงินตามความเหมาะสม
4.4 การสนับสนุนตามข้อ 4.2 และ 4.3 สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
(1) ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ -โอ๊คแลนด์/โอ๊คแลนด์-กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(2) ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับโอ๊คแลนด์ -พาลเมอสตัน นอร์ธ (OaklandPalmerston North)/พาลเมอสตัน นอร์ธ- โอ๊คแลนด์ ชั้นประหยัด
(3) ค่ารถโดยสารในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที่กําหนด
(4) ค่าลงทะเบียนเรียน
(5) ค่าทีพ่ ักในอัตราที่มหาวิทยาลัยแมสซีจัดให้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
(Host Family)
(6) ค่าดําเนินการของมหาวิทยาลัยแมสสซี
(7) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ (Tax and Service Charge)
(8) ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (อัตราปกติ) และค่าวีซา (Passport & Visa Fee) (ถ้ามี)
สําหรับค่าใช้จา่ ยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
4.5 เงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น
ซึ่งผู้รับทุนทุกรายต้องปฏิบัติ คือ
(1) ต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยแมสซี ซึ่งต้องมีผลการเรียนในระดับดี
(2) เมื่อเดินทางกลับมาปฏิ บั ติราชการแล้วจะต้ องส่ งบทความทางวิชาการเพื่อตี พิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย
1 บทความ โดยต้องจัดส่งให้คณะศึกษาศาสตร์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น
(3) จะต้องร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM)
ประสบการณ์การไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศเมื่อคณะฯ จัดโครงการดังกล่าว
(4) กรณีไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนคืนแก่คณะฯ/ภาควิชา/
โรงเรียน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ตามที่กําหนดในสัญญาการรับทุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4.6 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ดําเนินการเรื่องการจัดทําหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า และ
การสํารองที่นั่งตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเอง สําหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชําระกับมหาวิทยาลัยแมสซี
คณะศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปติดต่อชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย
ตนเองเมื่อเดินทางถึงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอยืมเงินทดรองจ่าย หรือสํารองจ่าย
และนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินคืนตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

ข้อ 5. วิธีการขอรับทุนสนับสนุน
5.1 ให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนเสนอขอรับทุนต่อหน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชา/สํานักงาน
คณบดี/โรงเรียนสาธิต) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและคัดเลือก โดยแนบรายละเอียดโครงการ (เป้าหมาย
และ/หรือหัวข้อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่จะจัดส่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการไปเพิ่มพูนความรู้ภาษา
อังกฤษฯ) ของผู้เสนอขอรับทุนในการไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้นฯ พร้อมแนบใบเสนอ
ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน ณ วันที่คาดว่าจะเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้ฯ
5.2 ภาควิชา/สํานักงานคณบดี/โรงเรียนสาธิต พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น
ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ภาษา
อังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ มายังคณะศึกษาศาสตร์ ภายในเดือนมกราคม 2560
5.3 คณะศึกษาศาสตร์นํารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
- เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ข้างต้น
- เป็นผูท้ ี่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง/การร่วมโครงการวิจัย หรือโครงการอืน่ ๆ
ที่คณะฯ จัดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอหรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาจัดสรรทุนให้ตามที่เห็น
ว่าเหมาะสม
ข้อ 6. เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ให้ผู้รับทุนดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนได้ดังนี้
6.1 ทําสัญญาการขอรับทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ระยะสั้น ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณบดี
6.2 การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายเงินเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนทุนที่ได้รับ เมื่อได้รับการ
พิจารณาจัดสรรทุนฯ
งวดที่ 2 ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนทุนที่ได้รับ เมื่อจะเดินทางไป
เพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น
งวดที่ 3 ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนทุนที่ได้รับ เมื่อสิ้นสุดการไป
เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น และจัดส่งรายงานผล
การเรียน รวมทั้งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการตามเกณฑ์ที่กาํ หนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 7. การประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ระยะสั้น ประจําปีการศึกษา 2560
คณะศึก ษาศาสตร์จ ะประกาศเรื่อ งการให้ทุน สนั บ สนุ น การเพิ่ม พูน ความรู้ภ าษาอัง กฤษ
ในต่างประเทศระยะสั้น ประจําปีงบประมาณ 2560 ในเดือนมกราคม 2560
ข้อ 8. กรณีมีผู้สมัครขอรับทุนไม่ครบตามจํานวนที่ประกาศ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการจัดสรรทุนให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนได้ตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินที่จัดสรรไว้ในปีงบประมาณนั้นและเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ฯ ที่กําหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้
ทั้ งนี้ มิ ให้ ใช้ โควตาแทนกั นระหว่ างภาควิ ชาเว้ นแต่ จะได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะ
ศึกษาศาสตร์
ข้อ 9. ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ประกาศฯ นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ให้ความ
เห็นชอบเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

