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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์) แทน       
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ) แทน     
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)   
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)     
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ กันอ ่า) แทน  
7. ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครฐัอินแปลง)   
8. ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  

(อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม) 
9. ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
10. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง )    
11. ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 

(นางลักขณา เตชวงษ์)     
12. ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)   
ผู้ไม่มาประชุม 

ผู้อ่านวยการกองกลาง (นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ลากิจส่วนตัว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
2. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์   บุคลากร  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที 

แทนอธิการบดี เป็นประธานกรรมการเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ด้วย อธิการบดีติดภารกิจราชการไปประชุมที จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้มอบหมายให้ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเข้าประชุมโดยท่าหน้าที เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 

เลขานุการ  น่าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรในการ
ประชุมครั้งที  3/2563 เมื อวันจันทร์ที  14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้ง 3/2563 เมื อวันจันทร์ที  14 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

2.2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 
เลขานุการ  น่าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรในการ

ประชุมครั้งที  4/2563 เมื อวันจันทร์ที  25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา - โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้ง 4/2563 เมื อวันจันทร์ที  25 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรครั้งที  4/2563 เมื อวันจันทร์ที  25 
ธันวาคม 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที เกี ยวข้องด่าเนินการและปฏิบัติ
ตามที คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด่าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากรเพื อทราบดังนี้ 
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ระเบียบ
วาระที  

เรื อง มติที ประชุม ผลการด่าเนินงาน 

4.1 กา ร ขออนุ ญ า ต สมั ค ร ทุ น
พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
ส่านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช. ) ประจ่าปี  2564 ราย 
อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง 

ที ประ ชุมพิจารณาแล้ ว  มีมติ  เห็นชอบให้ 
อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง สมัครรับทุนพัฒนา
บัณฑิตศึกษาของส่านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจ่าปี 2564 ได้ตามที เสนอขอ  
อนึ ง ส่าหรับกรณีบุคลากรที ได้รับทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้
เงินทุนที ซ้่ าซ้อนกับการชดใช้เงินทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็น
ผู้ อนุ มั ติ โ ดย ไม่ ต้ อ งน่ า เ สนอต่ อที ป ระ ชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร 

ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ไ ด้
ด่าเนินการแจ้งมติที ประชุมให้ 
อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง 
ทราบเป็นที เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1) 

เลขานุการ  น่าเสนอที ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื อพิจารณาอนุมัติ
ให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศรับสมัครบุคลากรเพื อขอรับ

ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) 
เพื อให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพื อยื นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ่าปี
การศึกษา 2563 (รอบที  1) โดยเปิดรับสมัครตั้งแตว่ันที  28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที  18 มกราคม 2564 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบุคลากรผู้สนใจยื นความประสงค์ขอรับ
ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) จ่านวน  3 ราย ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขา/สถาบันการศึกษา 
จ านวนเงิน 
ที่ขอรับทุน 

(บาท) 
 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ อาจารย์ ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

367,500 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขา/สถาบันการศึกษา 
จ านวนเงิน 
ที่ขอรับทุน 

(บาท) 
 สังกัดคณะครุศาสตร์ (โรงเรียนประถมสาธิต)  
2 นางจิตติมา  สุรารักษ์ คร ู ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 
 

122,000 

 สังกัดคณะครุศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตมัธยม)  
3 ว่าที ร้อยตรีสมชาย ผลทิพย์ คร ู ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

88,600 

รวมจ านวนเงินที่ขอทั้งสิ้น 578,100 
งานทรัพยากรบุคคลขอให้ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1. นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์ พนักงานหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต่าแหน่งอาจารย์  โดยจ้างด้วย

คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื อวันที  1 ตุลาคม 2554 
ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 9 ปี   

2) ได้ส่าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

จากมหาวิทยาลัยรามค่าแหง  
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณา  

จากมหาวิทยาลัยรังสิต  
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสื อสารมวลชน  

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื อไปสมัครสอบเพื อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   

ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบัน
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื อวันที  29 พฤษภาคม 2563 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4) มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพื อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น เมื อวันที  2 มิถุนายน 2563 

5) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 
เมื อวันที  30 กรกฎาคม 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบด ี

6) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น เมื อวันที  3 สิงหาคม 2563 

2. นางจิตติมา สุรารักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต ต่าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์ 
1) ได้รับการจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 

คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 3 ปี  
2) ได้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา

นาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื อไปสมัครสอบเพื อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท             

ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื อวันที  20 มีนาคม 2563 โดยผ่านการอนุญาตจากผู้อ่านวยการโรงเรียนประถมสาธิต 

4) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 
เมื อวันที  22 มิถุนายน 2563 โดยผ่านความเห็นจากผู้อ่านวยการโรงเรียนประถมสาธิต 

5) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรดังกล่าว 
เมื อวันที  8 กรกฎาคม 2563 

6) และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เมื อคราวประชุมครั้งที  3/2563 เมื อวันที  
14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ได้มีมติอนุญาตให้สมัครเพื อขอรับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ในครั้งต่อไป 

3. ว่าที ร้อยตรีสมชาย ผลทิพย์ ครูโรงเรียนสาธิต ต่าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม  
คณะครุศาสตร์ 

1) ได้รับการจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม 
คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที  16 มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 3 ปี   

2) ได้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3) ไม่ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปสมัครสอบเพื อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอก
เวลาราชการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ป ีพ.ศ. ยอดเงินทุนที่อนุมตัิ เบกิจ่ายไปแล้ว คงเหลือ (เงินกัน)

ทุนพัฒนาบคุลากร 2558 3,206,000.00 2,929,825.00 276,175.00

ทุนพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2558 1,359,500.00 1,286,275.00 73,225.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2559 (รอบที ่1) 1,410,000.00 1,169,010.00 240,990.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2559 (รอบที ่2) 1,110,000.00 1,079,500.00 30,500.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 (รอบที ่1) 1,590,000.00 1,559,500.00 30,500.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 (รอบที ่2) 2,335,750.00 1,827,430.00 508,320.00

ทุนพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2561 1,000,000.00 836,000.00 164,000.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 (รอบที ่1) 1,134,000.00 425,155.00 708,845.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 (รอบที ่2) 1,120,000.00 371,750.00 748,250.00

2,780,805.00

4,500,535.61

2,000,000.00

6,500,535.61

2,780,805.00

3,719,730.61

(ทนุ ป ี63 รอบที ่1 ) 1,487,892.24

คงเหลือ

ใชไ้ด ้40%

รายละเอียดบญัชกีองทุนพัฒนาบคุลากร

รวม

เงินกองทุนทั้งหมด ณ วนัที่ 20 ม.ค. 64

เงินทุนที่ยงัไมไ่ดจ่้าย (เงินกัน)

เงินงบประมาณป ี64

รวมเงินกองทุนทั้งหมด

4) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 
เมื อวันที  5 มกราคม 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมและคณบดีคณะครุศาสตร์ 

5) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น เมื อวันที  19 มกราคม 2564 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคลได้ด่าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ่านวนเงินงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที สามารถด่าเนินการจัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปี
การศึกษา 2563 (รอบที  1) จ่านวนเงินทั้งสิ้น 1,487,892.24 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555  
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คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. กรณีบุคลากรที มาสมัครเพื อขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตามเงื อนไขที มหาวิทยาลัยก่าหนด ไม่ควรน่ามาเสนอในระเบียบวาระการประชุมเพื อให้คณะกรรมการทุนพิจารณา 
2. กรณีราย ว่าที ร้อยตรีสมชาย ผลทิพย์ ครูโรงเรียนสาธิต ต่าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต

มัธยม คณะครุศาสตร์ ให้ฝ่ายเลขานุการระบุว่าที ประชุมคณะกรรมการไม่ขอพิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ไปสมัครสอบ  
เป็นต้น ดังนั้น จึงขอไม่พิจารณาเนื องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต่อการพิจารณา ประกอบกับไม่ได้ขออนุญาต
สมัครสอบตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด ซึ งหากบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้จัดท่าเป็นหนังสือขออนุญาตและชี้แจงเหตุผลกรณีที ไม่ได้ด่าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอน
ที มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยขอให้ผ่านความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการกลั นกรองการลาศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. ส่าหรับการเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณา
จะไม่สามารถด่าเนินการเบิกเงินทุนย้อนหลังได้ไม่ก่อนวันที คณะกรรมการมีมติให้ทุนและให้เบิกจ่ายจริงตาม
ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยก่าหนดเท่านั้น 

4. ควรเพิ มค่านิยามค่าว่าบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรณี
บุคลากรประเภทครูโรงเรียนสาธิต ซึ งในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 ไม่ได้ก่าหนดค่านิยามของครูโรงเรียนสาธิตไว้ 
ดังนั้น กรณีนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นบุคลากรประเภทเจ้าหน้าประจ่าตามสัญญาโดยอนุโลม เนื องจากเป็นการจ้าง
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประเภทเดียวกัน   

มติที่ประชุม 
1. อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) จ่านวน 2 ราย ดังนี้  

1) นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติให้เงินทุนจ่านวน 367,500 บาท เพื อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ภาคนอกเวลาราชการ)   

2) นางจิตติมา สุรารักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต ต่าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์ 
อนุมัติให้เงินทุนจ่านวน 122,000 บาท เพื อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาคนอกเวลาราชการ)  

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) ได้ตั้งแต่วันที  
25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และให้เบิกจ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยก่าหนดเท่านั้น 

2. ยังไม่พิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2563 (รอบที  1) ราย ว่าที ร้อยตรี
สมชาย ผลทิพย์ ครูโรงเรียนสาธิต ต่าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ เนื องจากข้อมูลยังไม่
ครบถ้วนต่อการพิจารณา ประกอบกับไม่ได้ขออนุญาตสมัครสอบตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

นางลักขณา เตชวงษ์   ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี/กรรมการและเลขานุการฯ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์  ระเริงฤทธิ์  บุคลากร/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 


