โครงการจัดสรรเงินสมทบกองทนพั
ุ ฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาบคลากร
ุ
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธรกิ
ุ จ ปรับปรงุ พ.ศ. 2550
1.

2.

ชื่อโครงการ โครงการจัดสรรเงินสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ ปรับปรุ ง พ.ศ. 2550
ผ้ ูรับผิดชอบ คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักการและเหตผล
ุ
ิ กในด้านการสอน เพื่อผลิตกาลั
ํ งคนที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีภารกจหลั
่
่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ การบริ การวิชาการแกสั่ งคมเพื่อเป็ นแหลง่
การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหมและมุ
วิชาการระดับสู ง มีบทบาทชี้ นาํ สังคม เป็ นที่พ่ ึงของท้องถิ่นและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และ
่ กษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ิ งกลาวภายใต้
่
เผยแพรเอกลั
การปฏิบตั ิภารกจดั
ยคุ โลกาภิวฒั น์ที่มีการ
่ งกนได้
ั ทว่ั โลกอยางรวดเร็
่
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและการสื่ อสารที่ติดตอถึ
ว
่ ๆ จึงจําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากร พัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อรองรับการ
มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะตาง
ิ ้ นอยูต่ ลอดเวลาและเพื่อให้สอดคล้องกบแผนพั
ั
ิ
่
เปลี่ยนแปลงที่เกดขึ
ฒนาเศรษฐกจและสั
งคมแหงชาติ
ระยะที่
8-9 (พ.ศ. 2540-2549) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นประการสําคัญ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะ เมื่อ 24 ตุลาคม 2546 โดยการ
่ วยการจัดตั้ งและการบริ หารคณะวิทยาลัยที่เป็ นหนวยงาน
่
บริ หารงานภายใต้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาด้
ภายใน พ.ศ. 2546 โดยคณาจารย์ส่ วนมากมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในขณะที่คณะฯ มีแผนที่จะจัดการ
่ ม สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาตอในระดั
่
เรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องสงเสริ
บ
ั
ที่สูงขึ้ นประกอบกบมหาวิ
ทยาลัยโดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุ งเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 คณะฯ จึงได้พิจารณาเกณฑ์การสนับสนุนของคณะฯ ให้สอดคล้อง
ั
กบเกณฑ์
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
3.

4.
5.

่ ญญาเอก
วัตถประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาตอ่ในระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกและสูงกวาปริ
ุ

ลักษณะของกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กจิ จัด ทํา แผนพัฒ นาบุ ค ลากรของคณะฯ และจัด สรร
่ เข้าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกบแผนพั
ั
งบประมาณเงิ นรายได้ในแตละปี
ฒนาบุคลากร
่
่
่ ญญาเอกของบุคลากรของ
สวนการให้
การสนับสนุนการศึกษาตอในระดั
บปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกและสู งกวาปริ
ั
คณะฯ ให้ข้ ึนอยู่กบการพิ
จารณาของคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับ
ิ
ิ
กจกรรมพั
ฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2 กจกรรม
ดังนี้

5.1 สนับสนนการศึ
กษาต่ อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและสงกว่
ุ
ู าปริญญาเอกในประเทศแบบเต็ม
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เวลา
5.1.1 ผ้ ูสมัคร
ั
ผูส้ มัครต้องเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่สงั กดคณะ
่ ณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการ
เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ สวนคุ
พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
5.1.2 งบประมาณ
่
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ สนับสนุนผูศ้ ึกษาตอในระดั
บปริ ญญาโท
่ ญญาเอกภายในประเทศแบบเต็มเวลา โดยคณะฯ สนับสนุนคาใช้
่ จ่ายสมทบให้แก่
ปริ ญญาเอก และสู งกวาปริ
่
ผูร้ ับเงินสนับสนุน ตามเกณฑ์ดงั ตอไปนี
้
่
ี่ ั
5.1.2.1 คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนผูศ้ ึกษาตอในสถาบั
นการศึกษาในจังหวัดเกยวกบ
่
เขตที่ต้ งั ของหนวยงานที
่ผขู ้ อรับการสนับสนุนสังกดั
่ ิ 100,800 บาท
หลักสูตรปกติปีละไมเกน
่ ิ 200,800 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ปี ละไมเกน
่
5.1.2.2 คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนผูศ้ ึกษาตอในประเทศนอกเขตจั
งหวัดที่เป็ นเขต
่
ที่ต้ งั ของหนวยงานที
่ผขู ้ อรับการสนับสนุนสังกดั
่ ิ 120,000 บาท
หลักสูตรปกติปีละไมเกน
่ ิ 220,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติปีละไมเกน
5.2 สนับสนนการศึ
กษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและสงกว่
ุ
ู าปริญญาเอกต่ างประเทศแบบเต็มเวลา
5.2.1 ผ้ ูสมัคร
ั
ผูส้ มัครต้องเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่สงั กดคณะ
่ ณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการ
เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ สวนคุ
พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
5.2.2 งบประมาณ
่
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ สนับสนุนผูศ้ ึกษาตอในระดั
บปริ ญญาโท ปริ ญญา
่ ญญาเอกต่างประเทศแบบเต็มเวลา โดยคณะฯ สนับสนุนคาใช้
่ จ่ายสมทบให้แกผู่ ร้ ับเงิน
เอก และสูงกวาปริ
่
สนับสนุน ตามเกณฑ์ดงั ตอไปนี
้
่ จ่ายสมทบให้แก่
5.2.2.1 คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ จะพิจารณาสนับสนุนคาใช้
่
ผูร้ ับเงินสนับสนุนในประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง
่ ิ ละ 450,000 บาท
และประเทศยุโรปตะวันตกไมเกนปี
ิ
่ จ่ายสมทบให้แก่
5.2.2.2 คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจจะพิ
จารณาสนับสนุนคาใช้
่ ิ ละ 250,000 บาท
ผูร้ ับเงินสนับสนุนในประเทศสิ งคโปร์และประเทศยุโรปตะวันออกไมเกนปี
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่ จ่ายสมทบ
5.2.2.3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ จะพิจารณาสนับสนุนคาใช้
่
่
่ ิ ละ
ให้แกผู่ ร้ ับเงินสนับสนุนที่ศึกษาตอในตางประเทศนอกเหนื
อจากที่ระบุในข้อ 5.2.2.1 และ 5.2.2.2 ไมเกนปี
200,000 บาท
ํ
่ จ่ายเกยวกบคาลงทะเบี
ี่ ั ่
่ าราและ
ทั้ งนี้ ให้คณบดีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจกาหนดเกณฑ์
คาใช้
ยน คาตํ
อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้สอย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
6. งบประมาณ
ิ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจจะพิ
จารณาจัดสรรเงินรายได้ของคณะฯ เข้าสมทบให้แก่
่ ั กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกบแผนการพั
ั
ี่ องกบั
ผูร้ ับเงินสนับสนุนรวมกบ
ฒนาบุคลากรที่เกยวข้
่ ปี
การศึกษาของคณาจารย์ในแตละ
7. ระยะเวลา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ จะพิจารณาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้ งแตปี่ งบประมาณ
พ.ศ. 2550 ถึง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผูร้ ับเงินสนับสนุนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะฯ จะจัดสรร
เงินผูกพันจนกระทัง่ ถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. เงื่อนไขการชดใช้ การรับเงินสนับสนนศึ
ุ กษาต่ อ
่ จ่ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จากคณะ
ผูร้ ับเงินสนับสนุนคาใช้
เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ จะต้องชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่คณะเศรษฐศาสตร์และ
่
บริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นเวลา 3 เทาของระยะเวลาที
่รับเงินสนับสนุนศึกษาตอ่
9. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาและศักยภาพทางวิชาการ
สูงขึ้ น
หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ การพิจารณาการให้ ทุนสนับสนนศึ
ุ กษาต่ อภายในประเทศ
ในเขต
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
นอกเขต
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัย

คณะฯ

รวม

100,800
200,800

100,800
200,800

201,600
401,600

120,000
220,000

120,000
220,000

240,000
440,000

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ การทนสนั
ุ บสนนศึ
ุ กษาต่ อต่ างประเทศ
คณะ

660,000

200,000

450,000

รวม
(มหาวิทยาลัย+
เกณฑ์ ใหม่ )
1,110,000

2. สิ งคโปร์ ยุโรปตะวันออก 440,000
3. นอกเหนือจาก 1,2
329,600

150,000
50,000

250,000
200,000

690,000
529,600

ประเทศ
1. อเมริ กา แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
่
ฮองกง
ยุโรปตะวันตก

มหาวิทยาลัย

เกณฑ์ เดิม

เกณฑ์ ใหม่

ทนรั
ุ ฐบาล (บาท)
U.S.A 1,.350,000
UK 1,600,000
Aus 1,200,000
N Z 1,100,000
Japan 1,100,000
Singapore 496,800
India 200,300 รู ปี

