๑

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
....................................................
เนื่องจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากร ก้าวสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ และให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การผลิตหนังสือ/ตำรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแหล่งทุนได้จากเงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา
(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา” ดังนี้
“ตำรา” หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาของหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถ
ในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณีผู้เ ขียนอาจเสนอตำรามาในรูปของสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม หรือ
อาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
“หนังสือ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และ ให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็ งแกร่งทางวิชาการให้แก่ สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง และเนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
ข้อ ๑ ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน
๑.๑ เป็นอาจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย นับแต่ที่มีการบรรจุ
แต่ ง ตั ้ ง ให้ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจำในการปฏิบ ั ต ิ ห น้ า ที ่ เ ต็ ม เวลาจนถึ ง วั น ที่ ข อรั บ ทุ น หรื อ มี ป ระสบการณ์ ส อน
ในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๒ ต้องเป็นผู้แต่ง หรือเรียบเรียง หรือผู้แปลตำราโดยตรง และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคน
แรก (First author) และต้องเป็นผู้แต่ง ไม่น้อยกว่า ๗๐ % ของตำรานั้นๆ
๑.๓ เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการส่งผลงานตำราให้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ตามเงื่อนไขการรับทุนประเภทเดียวกัน
๑.๔ เป็นผู้ไม่มีข้อห้ามในการรับเงินทุนจากมหาวิทยาลัยจากโครงการอื่นๆ หรือเงื่อนไขอื่นที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
๑.๕ เป็นผู้ที่ไม่เคยขอทุนการผลิตผลงานวิชาการในชื่อเรื่องเดียวกันมาก่อน
๑.๖ ผู้ขอทุน ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ
๑.๗ การขอรับทุน หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ประกอบ
/๑) ใบสมัคร...

๒
๑) ใบสมัครขอรับทุน (สามารถ Download จากเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ฝ่ายงานวิจัย)
๒) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๑- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓) ประกาศผลผู้ได้รับทุนและทำสัญญาทุน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนคณะศาสตร์ จะจัดสรรทุนการผลิตหนังสือ/ตำรา เรื่อง/รายวิชาละ ไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมหนังสือ/ตำรา ของแต่ละเรื่อง/รายวิชา โดย
แบ่งจ่ายทุนผลิตหนังสือ/ตำรา เป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา หลังทำสัญญา
งวดที่ ๒ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา หลังจากปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะตามผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๓ เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน
๓.๑ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน สามารถเสนอหนังสือ/ตำรา ขอรับทุน ต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ อ อกประกาศฉบั บ นี ้ เ ป็ น ต้ น ไป ตามแบบฟอร์ ม และรายละเอี ย ดที ่ ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนด โดยส่งเอกสารหนังสือ/ตำรา ที่งานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ทั้งนี้หนังสือ/ตำรา นั้นๆ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/
ตำรา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย
๓.๒ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนหนึ่งคนมีสิทธิ์เป็นผู้เขียน/แต่ง/เรียบเรียง เป็นชื่อแรกของ หนังสือ/
ตำรา ในคราวเดียวกันได้ ๑ ชื่อเรื่อง เท่านั้น
๓.๓ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนที่ได้เสนอหนังสือ/ตำรา แล้ว สามารถมีชื่อเป็นผู้แต่งร่วมหรือผู้เรียบ
เรียงร่วมหรือผู้แปลร่วมในหนังสือ/ตำรา อื่นที่เสนอขอรับทุนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ท่านอื่นในคราวเดียวกันได้
๓.๔ ผู้ขอทุนไม่สามารถขอทุนในชื่อเรื่องเดิมที่เคยขอทุนมาก่อนได้
ข้อ ๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน
๔.๑ พิจารณาการเสนอและแต่งตั้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ๓ ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ๑ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ๒ ท่าน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพฉบับสมบูรณ์
๔.๒ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการส่งผลงาน
๔.๓ อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๕ การรายงานผลและส่งผลงานต้นฉบับ
๕.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๕.๒ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถส่งต้นฉบับฉบับสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุนให้
ถือว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์ในการรับทุนนี้ และจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบตามสัญญาทุน หากผู้รับทุนไม่สามารถส่งเงินคืนหรือส่งคืนไม่ครบ เงินส่วนที่ต้องคืน
นี้จะถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้รับทุนค้างชำระแก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม สงวนสิทธิ์ที่จะหักจากเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนจะพึงได้รับ จากคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบกำหนดการคืนเงิน
/ข้อ ๖...

๓
ข้อ ๖ เงื่อนไขการผลิตผลงาน
๖.๑ เนื้อหาสาระของผลงานต้องไม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม
๖.๒ รูปภาพหรือข้อความของผู้อื่นที่ถูกนำมาลงในผลงานจะต้องได้รับการอ้างอิง หรืออนุญาต
จากเจ้าของผลงานก่อน
ข้อ ๗ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็น
ผู้พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด)
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์

