
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแกบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------ 

เพื่อใหการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอํานาจตามความขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหเงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงิน
ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนุน    
เพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนุน       
เพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนุน      
เพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๔ ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏลําปาง 

 “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประกอบดวย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

 



๒ 
 

 “ทุน” หมายถึง เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรที่คณะกรรมการไดพิจารณาจัดสรร
ใหเพื่อสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง
ในลักษณะอื่นแกบุคลากร 

 “การศึกษาตอ” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพทั้งในและตางประเทศเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตร  
   “การฝกอบรมระยะสั้น” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ ณ ตางประเทศ ที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมเกิน      
๓ เดือน  

 “การฝกอบรมระยะยาว” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศที่มี ระยะเวลาเกิน        
๓ เดือน แตไมเกิน ๑๒ เดือน 

 “การ นําเสนอผลงานทาง วิชาการ” หมายถึง  การ เสนอผลงานวิชาการ                  
ณ ตางประเทศ ที่ผูเสนอจัดทําข้ึนดวยตนเอง อันมิใชสวนหน่ึงของการเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ      
อันเน่ืองมาจากการศึกษาตอ 

 “การ ศึกษาดูงาน” หมายถึง  การ เพิ่ มพูนความรูหรือประสบการณด วย              
การสังเกตการณซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ีและมีอํานาจวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ การใหบุคลากรไปศึกษาตอ การฝกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษา   
ดูงาน หรือการพัฒนาตนเองในลักษณะอื่นตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๗ การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตองเปนไปตามความตองการและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามความจําเปน และความตองการของหนวยงานที่จะได 
ผูที่มีความรู ความชํานาญสาขาวิชา และระดับความรูที่เหมาะสมกับหนาที่และเกิดประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ หรือที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหปฏิบัติเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน 

ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญากับผูขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๙ บุคลากรที่ไดรับทุนตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามแผนงาน หรือโครงการในหนวยงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเปนระยะเวลาสามเทาของระยะเวลาที่ศึกษา หรือฝกอบรม 

บุคลากรผูไดรับทุนผูใดไมไดปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในวรรคหน่ึงตองชดใชเงินทุน
เงินเดือน และเงินอื่นใดที่ไดรับระหวางศึกษา ฝกอบรม และเงินที่มหาวิทยาลัยจายชวยเหลือ และใหจายเบ้ีย
ปรับเพิ่มอีกจํานวนสามเทาของเงินดังกลาวแกมหาวิทยาลัยอีกดวย 



๓ 
 

ในกรณีที่ผูไดรับทุนกลบัมาแลวปฏิบัติงานไมครบกําหนดตามสัญญา ใหลดเงินที่ตองชดใช
และเบี้ยปรับลงตามสวน 

ขอ ๑๐ การพิจารณาใหทุนอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการโดยใหมีคะแนนเสียง ๒ ใน ๓
ของคณะกรรมการที่มาประชุม   

สวนท่ี ๒ 

การศึกษาตอ 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑในการใหทุนการศึกษาบุคลากรมีดังตอไปน้ี 

ก. หลักเกณฑทั่วไป 

                                   (๑) มหาวิทยาลัยจะใหทุนการศึกษาตอแกบุคลากรสายวิชาการที่เขาศึกษาตอ  
ทั้งในและตางประเทศ 

                                   (๒) มหาวิทยาลัยจะใหทุนการศึกษาตอแกบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาศึกษาตอ
ในภาคพิเศษตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งน้ีตองเปนไปตามความจําเปนและความตองการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

       ในกรณีที่มีความจําเปนและเปนความตองการของมหาวิทยาลัยบุคลากรสาย
สนับสนุนอาจไดรับการอนุญาตใหศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอื่นได 

                          (๓) หลักสูตรการศึกษาที่ผูขอรับทุนเขาศึกษาตอตองไดรับการรับรองจาก ก.พ.
       (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับบุคลากร  
สายวิชาการ 

       (๕) ผูไดรับทุนการศึกษาตองมอบสารนิพนธ ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ     
ปริญญานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ที่จัดทําข้ึนตามหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ชุด 

        (๖) ผูขอรับทุนการศึกษาตอตางประเทศจะตองเปนบุคลากรสายวิชาการเทาน้ัน 

       (๗) กรณีที่มีขอตกลงตามโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษา             
ในตางประเทศใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป 

   ข. คุณสมบัติของผูรับทุน 

      (๑) ผูมีสิทธิขอรับทุนตองเปนผูทีป่ฏิบัติงานในหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง หรือกลับจากการศึกษาตอมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      (๒) อายุไมเกิน ๕๐ ปบริบูรณนับแตวันลาศึกษาตอ 

      (๓) ไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและและไดรับการตอบรับจาก
สถาบันการศึกษาที่จะเขาศึกษาตอ ที่ไมใชเปนการทดลองเรียน 

      (๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวาง
การพิจารณาคดีในศาลอันเปนความผิดทางอาญา 



๔ 
 
      (๕) ไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาอื่นจากหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ยกเวนกรณี
การไดรับทุนบางสวน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

     (๖) เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะศึกษาตอจนจบหลักสูตร 

  ค. อัตราเงินทุน  

     (๑) ทุนการศึกษาตอในประเทศใหจายเปนเงินอุดหนุนดังน้ี 

     (๑.๑) ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จัดสรรเปน
ทุนการศึกษาสําหรับคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกิน ๒ ปการศึกษา 

   (๑.๒) ระดับปริญญาเอก จัดสรรเปนทุนการศึกษาสําหรับคาธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

     (๑.๓) จัดสรรเปนคาใชจายสวนตัวสําหรับผูที่ศึกษาตอระดับปริญญาโท       
ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เบิกไดไมเกิน ๔ ภาคเรียน 

     (๑.๔) จัดสรรเปนคาใชจายสวนตัวสําหรับผูที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก                  
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เบิกไดไมเกิน ๖ ภาคเรียน 

  (๒) ทุนการศึกษาตอตางประเทศใหจายเปนเงินอุดหนุนดังน้ี 

      (๒.๑) จัดสรรเปนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกิน      
๓ ปการศึกษา 

      (๒.๒) จัดสรรเปนคาใชจายสวนตัวสําหรับผูที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ภาคปกติ ในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกไดไมเกิน ๖ ภาคเรียน 

สวนท่ี ๓ 

การฝกอบรม 

                  ขอ ๑๒ หลักเกณฑในการใหทุนเพื่อการฝกอบรมแกบุคลากรมีดังตอไปน้ี 

    (๑) หลักสูตรที่เขาฝกอบรมตองเกี่ยวของกับงานในหนาที่หรืองานประจํา                   
    (๒) ผูเขารับการฝกอบรมตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
    (๓) คาใชจายในการฝกอบรมระยะสั้น ใหจัดสรรทุนเปนคาใชจายในการลงทะเบียน      
คาเอกสาร คาเดินทาง คาที่พัก หรือคาใชจายอื่นตามที่จายจริงไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ 

    (๔) คาใชจายในการฝกอบรมระยะยาว ใหจัดสรรทุนเปนคาใชจายในการลงทะเบียน       
คาเอกสาร คาเดินทาง คาที่พัก หรือคาใชจายอื่นตามที่จายจริงไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ 

    (๕) คาใชจายในการฝกอบรมตามความตองการของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การจัดสรรทุนเปนคาใชจายใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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สวนท่ี ๔  

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 ขอ ๑๓ การนําเสนอผลงานวิชาการ ใหจัดสรรทุนเปนคาลงทะเบียน คาเอกสาร คาเดินทาง 
คาที่พัก คาใชจายอื่น ตามที่จายจริง และไมเกินวงเงินที่กําหนดดังน้ี 

(๑) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศในทวีปเอเชีย ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศในทวีปอื่น ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

                         การนําเสนอผลงานทางวิชาการใหจัดสรรทุนใหบุคลากรไมเกินคนละ ๑ ครั้งตอป      
และตองเปนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper)        
ที่ นํ า เสนอที่ประชุมได รับการ ตีพิมพ ในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)              
ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ                  
จากตางประเทศ อยางนอยรอยละ ๒๕  

        กรณีที่ผูขอรับทุนการนําเสนอผลงานวิชาการไดรับทุนจากโครงการวิจัย หรือทุนการศึกษา 
หรือทุนการศึกษา หรือทุนจากหนวยงานอื่นแลวไมเพียงพอกับการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ               
มีสิทธิขอรับทุน การนําเสนอผลงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยได หรือมีกรณีอื่นใดที่แตกตางจากประกาศน้ี 
ใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งน้ีตองไมเกินอัตราตาม (๑) และ (๒) 

 ผลงานที่ไดรับเงินทุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแลวตามประกาศน้ี ไมสามารถนําไป
ขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดอีก 

 ขอ ๑๔ กรณีบุคลากรไดรับเงินทุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแลว หากปรากฎขอเท็จจริง
ภายหลังวาผลงานน้ันไมเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ ๑๓ ใหบุคลากรคืนเงินทุนที่ไดรับไปแกมหาวิทยาลัย  

                          สวนท่ี ๕ 

                       การศึกษาดูงาน 

 ขอ ๑๕ หลักเกณฑในการใหทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานแกบุคลากรมีดังตอไปน้ี 

                          (๑) เปนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา  
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

   (๒) ผูขอรับทุนสนับสนุนตองเสนอโครงการศึกษาดูงานโดยกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการและแผนการนําผลจากการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนาหนวยงานโดยเสนอโครงการผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัด 

      (๓) ใหผูขอรับทุนสนับสนุนเสนอหนังสือตอบรับจากหนวยงานที่จะไปศึกษาดูงาน
ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 



๖ 
 
   (๔) มหาวิทยาลัยจะใหทุนสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาดูงานตามที่จายจริงและ
ประหยัดดังน้ี 

         (๔.๑) ภายในประเทศเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

         (๔.๒) ตางประเทศจําแนกตามภูมิภาคดังตอไปน้ี 

       (๔.๒.๑) ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

       (๔.๒.๒) ออสเตรเลีย โอชีเนีย และญี่ปุน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

       (๔.๒.๓) เอเชีย ไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

         ทั้งน้ีใหผูขอรับทุนสนับสนุนเสนอประมาณการคาใชจายโดยละเอียด                
เพื่อประกอบการพิจารณา       

                         สวนท่ี ๖ 

           การพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืน 

 ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหบุคลากรไปพัฒนาตนเองในดานวิชาการหรือวิชาชีพ     
ในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย    
ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

สวนท่ี ๗ 

การกํากับดูแล 

 ขอ ๑๗ บุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษาตอ ใหจัดทํารายงานผลการศึกษาตอมหาวิทยาลัย     
ทุกภาคเรียนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ในกรณีที่บุคลากรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหบุคลากรรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงาน   
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๘ บุคลากรที่ไดรับทุนการฝกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
การพัฒนาตนเองในลักษณะอื่น ตองจัดทํารายงานผลการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนลายลักษณอักษรตอ
มหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันเดินทางกลับ 

 ขอ ๑๙ บุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน หรือพัฒนาตนเองในลักษณะอื่นตามประกาศน้ี ตองปฏิบัติตามขอตกลงสัญญาที่ทําไวกับ    
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

 ขอ ๒๐ บุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ตองรายงานผลการศึกษาตอมหาวิทยาลัย   
ทุกภาคเรียน 

  



๗ 
 
 ขอ ๒๑ บุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ การฝกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
การพัฒนาตนเองในลักษณะอื่นตามประกาศน้ี เมื่อครบกําหนดเวลาที่ ไดรับอนุญาตให ไป ศึกษาตอ                 
การฝกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการพัฒนาตนเองในลักษณะอื่น หรือสําเร็จการศึกษาหรือเสร็จ
จากการฝกอบรม กอนเวลาที่ไดรับอนุญาตตองกลับมารายงานตัวตอมหาวิทยาลัยภายในเวลา ๑๕ วัน  

                   ขอ ๒๒ กรณีการศึกษาตอหากผูไดรับอนุญาตใหศึกษาตอ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด อาจขอขยายเวลาศึกษาตอไดครั้งละ ๖ เดือน รวมแลวไมเกินสองครั้ง หรือไมเกิน ๑ ป 

 ขอ ๒๓ กรณีการศึกษาตอบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาใหจัดสงเอกสารตาม ขอ ๑๑ ก (๕)      
อันเปนสวนหน่ึงของการศึกษา จํานวน ๒ ชุด ตอมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแตวันรายงานตัวกลับ 

 ขอ ๒๔ การประกาศใหทุนการศึกษาในแตละป มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตามความ
ตองการของมหาวิทยาลัย 

 หากบุคลากรไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาที่กําหนด   
ในวรรคแรกและไดรับอนุญาตจากอธิการบดีใหศึกษาตอในสาขาวิชาดังกลาวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา        
ใหทุนการศึกษาตามขอ ๑๑ (ค) หรือบางสวน ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 หากบุคลากรมีความประสงคที่จะเขาศึกษาในสาขาวิชาอื่น นอกจากสาขาวิชาที่กําหนด      
ในวรรคแรก การพิจารณาใหทุนใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๒๕ บุคลากรผูใด ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอและยังอยูในระหวางการศึกษาตอที่ยังไมได
รับทุนสนับสนุนจากกองทุน สามารถขอรับทุนตามประกาศน้ีไดในอัตราไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ีใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 ขอ ๒๖ บุคลากรที่ไดรับทุนอุดหนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ
การให เ งินทุนอุดหนุนเพื่ อการ ศึกษาแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ .ศ. ๒๕๕๕             
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ
การใหเงินทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕      
ใหถือวาเปนผูที่ไดรับทุนอุดหนุนตามประกาศน้ี 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
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