สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพือ่ การพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีพันธกิจที่จะต้องผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้ง
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญจะช่วยให้บรรลุพันธกิจและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.
2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ.
2552ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ.
2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 28 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555
ลําดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปีการศึกษา

พนักงานพิมพ์
สังกัดกองบริการการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
(ภาคพิเศษ)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2554

นายวัชรชัย ขอบเหลือง

อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย Reitaku

อาจารย์วัชระ แตงเทศ

อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)

สาขาดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ราตรี คําโมง

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายสุภเวช ขัติเนตร

อาจารย์กมลสร
ลิ้มสมมุติ แอทคินสัน

อาจารย์
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

6.

อาจารย์วารุณี จอมกิติชัย

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

7.

อาจารย์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

5.

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 2,629,500 เยน
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 3,317,000 เยน
ปีการศึกษา 2557 เป็นจํานวนเงิน 3,067,000 เยน
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท
ปีการศึกษา 2/2554 เป็นจํานวนเงิน 158,000 บาท
ปีการศึกษา 3/2554 เป็นจํานวนเงิน 174,000 บาท
ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 378,000 บาท
ปีการศึกษา 1/2556 เป็นจํานวนเงิน 126,000 บาท
ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 218,000 บาท
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 218,000 บาท
ปีการศึกษา 2557 เป็นจํานวนเงิน 218,000 บาท

หมายเหตุ

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าโดยสารเครื่องบิน
ไป – กลับ
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา Tourism
มหาวิทยาลัย Edith Cowan
University

ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 42,310 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 42,310 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ปีการศึกษา 2557 เป็นจํานวนเงิน 42,310 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท
ค่าวีซ่า ค่าตรวจร่างกายและอนามัย เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าโดยสารเครื่องบิน
ไป - กลับ, ค่าวีซ่า ค่า
ตรวจร่างกายและ
อนามัย, ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์

สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 2/2553 เป็นจํานวนเงิน 74,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 2/2553 เป็นจํานวนเงิน 139,500 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง/สังกัด

อาจารย์นภาภรณ์ จันทร์สี

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อาจารย์วารุณี จอมกิติชัย

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

10.

อาจารย์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

11.

อาจารย์ณัฐกฤตา
บุณณ์ประกอบ

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

8.
9.

12.

อาจารย์สุพรรษา จิตต์มั่น

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

13.

อาจารย์กัลยรัตน์ คําพรม

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

14.

อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธุ์แตง

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

15.

นางอังกาบ บุญสูง

อาจารย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ประเภท
ทุนอุดหนุนส่วนต่างจาก
ทุน สกอ. เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนส่วนต่างจาก
ทุน สกอ. เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนส่วนต่างจาก
ทุน สกอ. เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนส่วนต่างจาก
ทุน สกอ. เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปีการศึกษา

สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเอกสารตํารา ปีการศึกษา 2554
เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท

สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและ
เทคโนโลยีนาโน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเอกสารตํารา/ค่าที่พัก/ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท
ค่าเอกสารตํารา/ค่าที่พัก/ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท
ค่าเอกสารตํารา/ค่าที่พัก/ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ปีการศึกษา 2555 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท
ปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนเงิน 61,200 บาท

หมายเหตุ

ค่าที่พักในภาคฤดูร้อน
หากไม่ลงทะเบียนเรียน
ไม่สามารถขอเบิกได้
ค่าที่พักในภาคฤดูร้อน
หากไม่ลงทะเบียนเรียน
ไม่สามารถขอเบิกได้
ค่าที่พักในภาคฤดูร้อน
หากไม่ลงทะเบียนเรียน
ไม่สามารถขอเบิกได้

สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา 1/2555 เป็นจํานวนเงิน 197,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค่าลงทะเบียนในการสอบ Qualify Examination
เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียน

สาขาบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค่าลงทะเบียนในการสอบ Qualify Examination
เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียน

สาขาศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท
จํานวน 12 เดือน 78,000 บาท

ลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ในปีการศึกษา 2555

-4บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปีการศึกษา

16.

อาจารย์ ดร.ชัชชัย สุจริต

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นจํานวนเงิน 154,220 บาท

17.

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นจํานวนเงิน 154,220 บาท

18.

อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์

อาจารย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เป็นจํานวนเงิน 127,855 บาท

19.

อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์

อาจารย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ บาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย

เป็นจํานวนเงิน 103,575 บาท

20.

อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา

อาจารย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เป็นจํานวนเงิน 127,855 บาท

21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา
มิ่งฉาย

อาจารย์
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ

ณ ประเทศตุรกี

เป็นจํานวนเงิน 97,830 บาท

หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน ค่าวีซ่า
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทาง เบิก
ตามระเบียบ
ค่าลงทะเบียน ค่าวีซ่า
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทาง เบิก
ตามระเบียบ
ค่าลงทะเบียน ค่าวีซ่า
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทาง เบิก
ตามระเบียบ
ค่าลงทะเบียน
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทาง เบิก
ตามระเบียบ
ค่าลงทะเบียน ค่าวีซ่า
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทาง เบิก
ตามระเบียบ
ค่าลงทะเบียน
ค่าโดยสารเครื่องบิน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
เบิกตามระเบียบ
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง/สังกัด

22.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี
สัตยาภรณ์

รองศาสตราจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ทุนตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ
อินจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ทุนตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

24.

อาจารย์สุกัญญา ทองนาค

อาจารย์
สังกัดคณะครุศาสตร์

ทุนทําวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก

25.

อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ทุนทําวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก

นางสาวยสินทินี เอมหยวก

ผู้รับทุนบุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

27.

อาจารย์มณฑณ ศรีสุข

อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

28.

อาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน

อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

26.

ประเภท

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)

สถานที่/สาขา
ตีพิมพ์ในวารสาร Far East
Journal of Mathematical
Science (FJMS)
ตีพิมพ์ในวารสาร Applied
Mathematical Sciences
สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการจัดการลุ่มน้ําและ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนอุดหนุน/ปีการศึกษา

หมายเหตุ

เป็นจํานวนเงิน 17,850 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน

เป็นจํานวนเงิน 20,166 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน

เป็นจํานวนเงิน 120,000 บาท
เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท
ปีการศึกษา 1 (2012) เป็นจํานวนเงิน 27,570 ปอนด์
ปีการศึกษา 2 (2013) เป็นจํานวนเงิน 27,570 ปอนด์
ปีการศึกษา 3 (2014) เป็นจํานวนเงิน 28,570 ปอนด์
(ปีการศึกษา 3 (2014) รวมค่าโดยสารเครื่องบิน (กลับ)
จํานวน 1,000 ปอนด์)
ค่าตรวจ TB ของ IOM เป็นจํานวนเงิน 52 ปอนด์
ค่าทําวีซ่านักเรียน เป็นจํานวนเงิน 254 ปอนด์
ค่าโดยสารเครื่องบิน (ไป) เป็นจํานวนเงิน 1,000 ปอนด์

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา,
ค่าตรวจ TB ของ IOM,
ค่าทําวีซ่านักเรียน, ค่า
ต่อวีซ่า, ค่าโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ

สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีการศึกษา 2/2553 เป็นจํานวนเงิน 89,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2552

สาขาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 (ต่อ)
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของสถาบัน
ที่ศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2546
ลําดับที่ 2
ค่าใช้จ่ายคิดคํานวณเป็นเงินไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน สําหรับลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ
ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน
ลําดับที่ 3,4 ทุนอุดหนุนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ข้อ 7 (2) ค่าเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) ค่าที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ลําดับที่ 5
ค่าใช้จ่ายคิดคํานวณเป็นเงินไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน สําหรับค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ
ค่าวีซ่า ค่าตรวจร่างกายและอนามัย ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน
ลําดับที่ 6 – 7 ทุนอุดหนุนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ข้อ 7 (2) ค่าเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) ค่าที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน,
(4) ผู้ได้รับทุนที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลาและไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท สําหรับผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ลําดับที่ 8
ทุนอุดหนุนส่วนต่างจากทุนที่ได้รับจาก สกอ. ในปีการศึกษา 2554 เนื่องจากค่าเอกสารตํารา ไม่ได้รับจาก สกอ.
ลําดับที่ 9 – 11ทุนอุดหนุนส่วนต่างจากทุนที่ได้รับจาก สกอ. ในปีการศึกษา 2555 และ 2556 เนื่องจากค่าเอกสารตํารา ค่าที่พัก ไม่ได้รับจาก สกอ. และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล สกอ.
ให้น้อยกว่าทุนของมหาวิทยาลัยเดือนละ 2,100 บาท
ลําดับที่ 12 ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเพิ่มเติมเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 (เดิมได้รับการสนับสนุน 3 ปี)
ลําดับที่ 13–14 ทุนอุดหนุนเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการสอบ Qualify Examination สําหรับค่าลงทะเบียนในการสอบ Qualify Examination ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน
ลําดับที่ 15 ทุนอุดหนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถนุ ายน 2555 – 7 มิถุนายน 2556 โดยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552 ข้อ 7 (4) ผู้ได้รับทุนที่ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลาและไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท สําหรับผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ลําดับที่ 16 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Strategies drive brand value of Thailand’s product case study Thai Brand in Chiang Mai”
ระหว่างวันที่ 13 – 25 ตุลาคม 2554
ลําดับที่ 17 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Model of integrated marketing communication for repositioning for specialized Government Bank”
ระหว่างวันที่ 13 – 25 ตุลาคม 2554
ลําดับที่ 18 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “A temperature-insensitive Simple Current-mode Multiplier/Divider Employing Only Multiple output
CDTA” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2554
ลําดับที่ 19 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “A Temperature-Insensitive Wide-Dynamic Range Positive/Negative Full-Wave Rectifier Based on
Operational Trasconductance Amplifier using Commercially Available ICs” และ “Realization of Electronically Controllable CurrentMode Squarerooting Circuit Based on Mo-CFTA” ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2554

-7–
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 (ต่อ)
ลําดับที่ 20
ลําดับที่ 21
ลําดับที่ 22
ลําดับที่ 23
ลําดับที่ 24
ลําดับที่ 25
ลําดับที่ 26
ลําดับที่ 27
ลําดับที่ 28

ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Implementation of Fully Differential OTA Based on Commercially Available IC for Biquadratic
Filter Application” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2554
ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Decision Process for Adoption of Biogas Technology for the Sustainable Development in Uttaradit
Province, Thailand” ระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2554
ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “The Maximum Idempotent Separating Congruence on Orthodox Γ - Semigroups”
ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “Convergence Theorem of a New Iterative Method for Mixed Equilibrium Problems and
Variational Inclusions Approach to Variational Inequalities”
ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบพหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค”
ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “Evaluating Soil Carbon Budget of Different and Uses Using Denitrification Decomposition (DNDC)
model at Huai Lam Kradon Subwatershed, Phitsanulok Province, Thailand”
ค่าใช้จา่ ยคิดคํานวณเป็นเงินไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน สําหรับค่าตรวจ TB ของ IOM ค่าทําวีซ่านักเรียน ค่าต่อวีซ่า
ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน
ทุนอุดหนุนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ข้อ 7 (2) ค่าเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) ค่าที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของสถาบัน
ที่ศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2546 กรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย จํานวน 300,000 บาท นั้น ให้อาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากอาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน จะต้องคืนเงินทุนที่ขอไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่วนกรณีการคืนเงินส่วนเกิน จํานวน
141,400 บาท นั้น ให้อาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน มาทําหนังสือรับสภาพหนี้ที่งานนิติกร โดยให้อาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน ผ่อนชําระเดือนละ 10,000 บาท
เพราะเงินทุนนี้ไม่ได้เกิดจากการผิดสัญญารับทุนบุคลากร

