
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------ 
เพ่ือให้การบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
อาศัยอํานาจตามความข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงิน
ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุน    

เพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุน       

เพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏลําปาง 
 “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประกอบด้วย

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
 “ทุน” หมายถึง เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรร

ให้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง
ในลักษณะอ่ืนแก่บุคลากร 

 “การศึกษาต่อ” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพท้ังในและต่างประเทศเพ่ือให้ได้มาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตร  
   “การฝึกอบรมระยะส้ัน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน      
๓ เดือน  



๒ 

 

 “การฝึกอบรมระยะยาว” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีระยะเวลาเกิน ๓ 
เดือน แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 

 “การนํ า เสนอผลงานทาง วิชาการ” หมายถึ ง  การเสนอผลงาน วิชาการ                  
ณ ต่างประเทศ ท่ีผู้เสนอจัดทําขึ้นด้วยตนเอง อันมิใช่ส่วนหนึ่งของการเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ      
อันเนื่องมาจากการศึกษาต่อ 

 “การศึกษาดูงาน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการ
สังเกตการณ์ซ่ึงได้กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ การให้บุคลากรไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษา   
ดูงาน หรือการพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืนต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๗ การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ต้องเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามความจําเป็น และความต้องการของหน่วยงานท่ีจะได้ 
ผู้ท่ีมีความรู้ ความชํานาญสาขาวิชา และระดับความรู้ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือท่ีผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ปฏิบัติเม่ือกลับมาปฏิบัติงาน 

ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยทําสัญญากับผู้ขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๙ บุคลากรท่ีได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนงาน หรือโครงการในหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นระยะเวลาสามเท่าของระยะเวลาท่ีศึกษา หรือฝึกอบรม 

บุคลากรผู้ได้รับทุนผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งต้องชดใช้เงินทุน
เงินเดือน และเงินอ่ืนใดท่ีได้รับระหว่างศึกษา ฝึกอบรม และเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือ และให้จ่ายเบ้ีย
ปรับเพ่ิมอีกจํานวนสามเท่าของเงินดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับทุนกลับมาแล้วปฏิบัติงานไม่ครบกําหนดตามสัญญา ให้ลดเงินท่ีต้องชดใช้
และเบ้ียปรับลงตามส่วน 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ทุนอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโดยให้มีคะแนนเสียง ๒ ใน ๓
ของคณะกรรมการท่ีมาประชุม   

ส่วนที่ ๒ 

การศึกษาต่อ 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 

ก. หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
                                    (๑) มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าศึกษาต่อ  
ท้ังในและต่างประเทศ 



๓ 

 

                                    (๒) มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าศึกษาต่อ
ในภาคพิเศษตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยบุคลากรสาย
สนับสนุนอาจได้รับการอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอ่ืนได้ 
 (๓) หลักสูตรการศึกษาท่ีผู้ขอรับทุนเข้าศึกษาต่อต้องได้รับการรับรอง                 
จาก ก.พ.  
 (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับบุคลากร  
สายวิชาการ 
 (๕) ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องมอบสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญา
นิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีจัดทําขึ้นตามหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ชุด 
 (๖) ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจะต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ
เท่านั้น 
                                     (๗) กรณีท่ีมีข้อตกลงตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป 

 ข ๑. คุณสมบัติของผู้รับทุนสายวิชาการ 
  (๑) ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หรือกลับจากการศึกษาต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  (๒) อายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์นับแต่วันลาศึกษาต่อ 

  (๓) ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและได้รับการตอบรับจาก               
สถาบันการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาต่อ ท่ีไม่ใช่เป็นการทดลองเรียน 
  (๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ในระหว่าง
การพิจารณาคดีในศาลอันเป็นความผิดทางอาญา 
  (๕) ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ยกเว้น
กรณีการได้รับทุนบางส่วน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   (๖) เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีศักยภาพท่ีจะศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 

  ข ๒. คุณสมบัติของผู้รับทุนสายสนับสนุน  

 (๑) เป็นหัวหน้างาน 

 (๒) ต้องขอรับทุนตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติ 

 (๓) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ในวันท่ียื่นขอรับทุน 

 (๔) เป็นผู้ท่ีตั้งใจปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 (๕) ไม่เป็นผู้ซ่ึงอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนวินัยหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาลในคดีแพ่งและอาญา 



๔ 

 

  (๖) มีเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือกลับจากศึกษาต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี  

 (๗) ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าเป็นนักศึกษาตาม
หลักสูตร 

        กรณีขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

  ค. อัตราเงินทุน  

  ค ๑. อัตราเงินทุนของผู้รับทุนสายวิชาการ  

          (๑) ทุนการศึกษาต่อในประเทศให้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 
       (๑.๑) ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 
       (๑.๒) ระดับปริญญาเอก จัดสรรเป็นทุนการศึกษาสําหรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
       (๑.๓) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมาจ่ายสําหรับผู้ท่ีศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในอัตราปีการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกได้ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 
        (๑.๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมาจ่ายสําหรับผู้ท่ีศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในอัตราปีการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกได้ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

      (๒) ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศให้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 
   (๒.๑) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ไม่เกิน  
๓ ปีการศึกษา 
   (๒.๒) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสําหรับผู้ท่ีศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคปกติ ในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกได้ไม่เกิน ๖ ภาคเรียน 

   ค ๒. อัตราเงินทุนของผู้รับทุนสายสนับสนุน  

               (๑) ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามท่ีหลักสูตรกําหนดและ
สถาบันการศึกษาเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน 

     (๒) ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ๑ คร้ัง 

                                     (๓) ค่าหนังสือ ตําราท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนตามจ่ายจริงตลอดหลักสูตร   
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  

ส่วนที่ ๓ 

การฝึกอบรม 

                  ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนเพ่ือการฝึกอบรมแก่บุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
    (๑) หลักสูตรท่ีเข้าฝึกอบรมต้องเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีหรืองานประจํา                   
    (๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย



๕ 

 

    (๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะส้ัน ให้จัดสรรทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน      
ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ 

    (๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะยาว ให้จัดสรรทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน       
ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ 
    (๕) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การจัดสรรทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 

ส่วนที่ ๔  

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 ข้อ ๑๓ การนําเสนอผลงานวิชาการ ให้จัดสรรทุนเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามท่ีจ่ายจริง และไม่เกินวงเงินท่ีกําหนดดังนี้ 
     (๑) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่อผลงานทางวิชาการ ๑ เร่ือง                            
     (๒) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศในทวีปอ่ืน ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท     
ต่อผลงานทางวิชาการ ๑ เร่ือง                            
                         การนําเสนอผลงานทางวิชาการให้จัดสรรทุนให้บุคลากรไม่เกินคนละ ๑ คร้ังต่อปี      
และต้องเป็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเป็นการนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น 
และบทความท่ีมาจากต่างประเทศอย่างน้อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 การจะไปนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ได้นั้ น             
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน และ 
  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จะต้องไม่อยู่ใน Beall’s 
List รวมถึง บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ด้วย  
     กรณีท่ีไปนําเสนอผลงานทางวิชาการมากกว่า ๑ เร่ืองในคราวเดียวกัน ให้ได้รับจัดสรรทุน
ได้ไม่เกินอัตราตาม (๑) หรือ (๒)  
          กรณีท่ีผู้ขอรับทุนการนําเสนอผลงานวิชาการได้รับทุนจากโครงการวิจัย หรือทุนการศึกษา 
หรือทุนการศึกษา หรือทุนจากหน่วยงานอ่ืนแล้วไม่เพียงพอกับการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ               
มีสิทธิขอรับทุน การนําเสนอผลงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยได้ หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีแตกต่างจากประกาศนี้ 
ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ท้ังนี้ต้องไม่เกินอัตราตาม (๑) และ (๒) 



๖ 

 

  ผลงานท่ีได้รับเงินทุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแล้วตามประกาศนี้ ไม่สามารถนําไป
ขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อีก 

 ข้อ ๑๔ กรณีบุคลากรได้รับเงินทุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว หากปรากฎข้อเท็จจริง
ภายหลังว่าผลงานนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๓ ให้บุคลากรคืนเงินทุนท่ีได้รับไปแก่มหาวิทยาลัย  

                           ส่วนที่ ๕ 

                       การศึกษาดูงาน 

 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานแก่บุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
                          (๑) เป็นการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (๒) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องเสนอโครงการศึกษาดูงานโดยกําหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการและแผนการนําผลจากการศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานโดยเสนอโครงการผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      (๓) ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเสนอหนังสือตอบรับจากหน่วยงานท่ีจะไปศึกษาดูงาน
ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
   (๔) มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามท่ีจ่ายจริงและ
ประหยัดดังนี้ 
         (๔.๑) ภายในประเทศเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
         (๔.๒) ต่างประเทศจําแนกตามภูมิภาคดังต่อไปนี้ 
       (๔.๒.๑) ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
       (๔.๒.๒) ออสเตรเลีย โอชีเนีย และญี่ปุ่น ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       (๔.๒.๓) เอเชีย ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

         ท้ังนี้ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด                
เพ่ือประกอบการพิจารณา    

                            ส่วนที่ ๖ 

           การพัฒนาตนเองในลักษณะอื่น 

 ข้อ ๑๖ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ     
ในลักษณะอ่ืนท่ีนอกเหนือจากส่วนท่ี ๒ ส่วนท่ี ๓ ส่วนท่ี ๔ และส่วนท่ี ๕ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย    
ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ส่วนที่ ๗ 

การกํากับดูแล 

 ข้อ ๑๗ บุคลากรท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อ ให้จัดทํารายงานผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย     
ทุกภาคเรียนตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



๗ 

 

 ในกรณีท่ีบุคลากรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้บุคลากรรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน   
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ ๑๘ บุคลากรท่ีได้รับทุนการฝึกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
การพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืน ต้องจัดทํารายงานผลการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
มหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันเดินทางกลับ 

 ข้อ ๑๙ บุคลากรท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน หรือพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืนตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาท่ีทําไว้กับ    
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๒๐ บุคลากรท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ต้องรายงานผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย   
ทุกภาคเรียน 

 ข้อ ๒๑ บุคลากรท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือการพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืนตามประกาศนี้ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ       
การฝึกอบรม การนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืน หรือสําเร็จการศึกษาหรือ
เสร็จจากการฝึกอบรม ก่อนเวลาท่ีได้รับอนุญาตต้องกลับมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลา ๑๕ วัน
 ข้อ ๒๒ กรณีการศึกษาต่อหากผู้ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด อาจขอขยายเวลาศึกษาต่อได้คร้ังละ ๖ เดือน รวมแล้วไม่เกินสองคร้ัง หรือไม่เกิน ๑ ปี 

 ข้อ ๒๓ กรณีการศึกษาต่อบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาให้จัดส่งเอกสารตาม ข้อ ๑๑ ก (๕)      
อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จํานวน ๒ ชุด ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรายงานตัวกลับ 

 ข้อ ๒๔ การประกาศให้ทุนการศึกษาในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

 หากบุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืนนอกจากสาขาวิชาท่ีกําหนดใน
วรรคแรกและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีให้ศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้
ทุนการศึกษาตามข้อ ๑๑ (ค) หรือบางส่วน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 หากบุคลากรมีความประสงค์ท่ีจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน นอกจากสาขาวิชาท่ีกําหนด     
ในวรรคแรก การพิจารณาให้ทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๕ บุคลากรสายวิชาการผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและยังอยู่ ในระหว่าง           
การศึกษาต่อท่ียังไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน สามารถขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ในอัตราไม่เกิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 ข้อ ๒๖ บุคลากรสายสนับสนุนผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ียังไม่ได้
รับทุนสนับสนุนจากกองทุน สามารถขอรับทุนตามประกาศนี้ได้โดยอนุโลมในอัตราไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 ข้อ ๒๗ บุคลากรท่ีได้รับทุนอุดหนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์
การให้ เงิน ทุนอุดหนุนเ พ่ือการศึกษาแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ .  ๒๕๕๕             



๘ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕      
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงิน
ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับทุนอุดหนุนตามประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

                  ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


