ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 66/2561)
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจําปีการศึกษา 2561
-----------------เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ทฤษฎี
ทบทวนเนื้อหาและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสอน รู้จักวางแผน
แบ่ งเวลาในการทํ างาน และได้ รั บประสบการณ์ในการปฏิ บั ติงานในด้ านต่ างๆ และตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(ฉบับที่ 2974/2560) เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทําโครงการทุน
ผู้ช่วยสอนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อกําหนดเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอน ตามประกาศนี้
1.1 ผู้ช่วยสอน หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ทําหน้าที่ช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหรือคณะ โดยผู้รับทุนต้องมีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับภาระงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กําหนด ทั้งนี้ต้องมีภาระงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 เดือน ดังนี้
ภาคการศึกษา
ต้น
ปลาย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561
มกราคม – เมษายน 2562

เดือน
4
4

1.2 ภาระงาน หมายถึง การทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในการเตรียมการสอน จัดทําสื่อการสอน ตรวจแบบทดสอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับคะแนน ควบคุมดูแลนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการสอน ช่วยสอนในรายวิชา
ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย ออกภาคสนาม/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะวิชาเป็นหลัก
1.3 อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา
เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน
1.4 นักศึกษาที่รับทุนผู้ช่วยสอนจะต้องแสดงจิตอาสาและทํางานเพื่อส่วนรวม โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
2.1 คณะเป็นเจ้าของและรับผิดชอบโครงการเสนอขอรับทุนนี้
2.2 คณะที่เสนอโครงการต้องเป็นคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 แต่ละคณะสามารถเสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน 12 ทุน
2.4 การเสนอโครงการให้เป็นไปตามข้อ 3 ของประกาศนี้

-23. รายละเอียดในการเสนอโครงการ มีดังต่อไปนี้
3.1 หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อคณะที่เสนอโครงการ พร้อมชื่อและตําแหน่งของผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งต้องเป็นผู้บริหารในระดับคณะ
3.2 ให้สรุปข้อมูล จํานวนทุน จํานวนเงิน ที่เสนอขอ
3.3 ข้อมูลประกอบการขอทุน ให้เสนอข้อมูลและรายละเอียดที่แสดงเหตุและความจําเป็นใน การขอรับทุนโดยมี
ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้
1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ต่อปีการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 ของคณะวิชา
2) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในคณะและจํานวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่รวมอาจารย์พิเศษ)
3) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในคณะ
4) ภาระงานช่วยสอนที่จะให้ผู้ช่วยสอนรับผิดชอบแต่ละคน (แจกแจงภาระงานและจํานวนชั่วโมงที่จะ
มอบหมายให้ช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)
5) ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีผู้ช่วยสอนที่ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6) เหตุผลและความจําเป็นอื่นๆ ประกอบคําขอ (ถ้ามี)
4. กําหนดการส่งโครงการ
คณะที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถยื่นแบบเสนอโครงการตามที่กําหนด โดยกรอกข้อมูลในระบบ (GSMIS)
http://gsmis.gs.kku.ac.th และ Print แบบเสนอโครงการ จํานวน 1 ชุด ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
หากดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดจะไม่รับพิจารณาจัดสรรทุน
5. การพิจารณาจัดสรรทุน
5.1 โดยพิจารณาจากภาระงานเกินเกณฑ์ภาระงานมาตรฐานของอาจารย์เป็นหลัก ประกอบกับผลสัมฤทธิ์
การดําเนินโครงการนี้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนใน วันที่ 29 มิถุนายน 2561
5.2 ให้คณะที่ได้รับจัดสรรทุน คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนและส่งชื่อผู้รับทุนพร้อม
ภาระงานที่กําหนดให้ โดยกรอกข้อมูลในระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th พร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ของผู้รับทุน ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในต่อไป
6. การรายงานผลการดําเนินงาน
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของผู้รับทุน ให้คณะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบ
และรวบรวมหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจําเดือนของผู้รับทุน ตามข้อมูลใน ข้อ 5.2 พร้อมสรุปจํานวนทุนและรายชื่อ
ผู้รับทุนประจําเดือนนั้นๆ ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ของเดือน
6.2 คณะที่ได้รับทุนต้องจัดทํารายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามรูปแบบที่กําหนดให้ต่อ
คณะกรรมการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน ประจําปีการศึกษา 2561 (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) กําหนดส่งภายใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยระบุตัวชี้วัดที่มีผลในการพัฒนาบัณฑิตศึกษา (เช่น จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาสําเร็จ
การศึกษา จํานวนทุนวิจัยของอาจารย์ จํานวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ เป็นต้น) หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากการได้ทุนนี้
โดยทําการเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับทุนผู้ช่วยสอนให้บัณฑิตวิทยาลัย
การรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรทุน หากการ
รายงานไม่สมบูรณ์อาจมีผลต่อการพิจารณาทุนในปีถัดไป

-37. การโอนเงินทุน
7.1 ให้คณะดําเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของผู้ได้รับทุนตาม ข้อ 6.1 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนและนักศึกษาจะได้รับเงินทุนภายในสัปดาห์
แรกในเดือนถัดไป
7.2 สําหรับผู้รับทุนที่ไม่สามารถส่งรายงานการปฏิบัติงานภายในกําหนดตามข้อ 7.1 ให้คณะสรุปข้อมูลส่ง
ภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนร่วมกับการเบิกจ่ายในรอบเดือนถัดไป
8. การเปลี่ยนแปลงผู้รับทุน
8.1 ในกรณีที่คณะมีความประสงค์สละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับทุน สามารถกระทําได้โดยชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นอย่างชัดเจนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.2 ในการเปลี่ยนแปลงผู้รับทุน ต้องขออนุมัติล่วงหน้าโดยแสดงเหตุผลความจําเป็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ให้ส่ง
ข้อมูลผู้รับทุน ระยะเวลาภาระงานที่ปฏิบัติ พร้อมส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ได้รับทุน) (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
มายังบัณฑิตวิทยาลัย
8.3 การเปลี่ยนแปลงภาระงานของผู้รับทุนคณะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลภาระงาน ในระบบ (GSMIS) ที่
กําหนดใน ข้อ 5.2 โดยที่ภาระงานของผู้ช่วยสอนรวมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกรอกข้อมูล
รายละเอียดให้ครบตามที่กําหนด
9. การระงับการให้ทุน
หากคณะใดที่ไ ด้รับการพิจารณาให้ไ ด้รับ ทุนไม่ป ฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํา หนดใน
ประกาศนี้ อาจถูกพิจารณาระงับการให้ทุนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี
10. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และมีอํานาจในการออกคําสั่งหลักเกณฑ์
หรือวิธีปฏิบัติที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
11. ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักการและการปฏิบัติหรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร คําวินิจฉัยและคําสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

