
๑ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/๒๕๖3 

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  (อธิการบดี)    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  กรรมการ  
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย์ ไวยกุล  (คณบดีคณะครุศาสตร์)   กรรมการ  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีด า  แทน(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ)  กรรมการ   
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม  แทน(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)  กรรมการ  
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กรรมการ  
7. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ   (ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)  กรรมการ  
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ  (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ)  กรรมการ  
9. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง    (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) กรรมการ 
10. นางลักขณา เตชวงษ์   (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน  (ผู้อ านวยการกองกลาง)      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑2. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่  (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤคัฐอินแปลง (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  กรรมการ/ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
2. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว   (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
3. นางศราริตา แจ้งพันธ์    (นิติกร ช านาญการ) 
4. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
4. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    บุคลากร  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการฯ ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้ง 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรฯ เพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

5.1 พิ จ า ร ณ า ก า ร ขออนุ ญ า ต
ยกเว้นการยินยอมรับผิดชดใช้
เ งิ น ทุ น  ( เ บี้ ย ป รั บ )  แ ก่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก ร ณี ผิ ด
เง่ือนไขสัญญาการรับทุนจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ราย 
อาจารย์พัชรพล เถาธรรม
พิทักษ์ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  
1. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับอาจารย์
พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ขอเอกสารรายงาน
ผลการรักษาอาการป่วยจากโรงพยาบาล เพื่อน า
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
2. แต่งตั้งคณะท างานโดยผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์
เพื่อมาประชุมสรุปวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยของ
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อสรุปก่อนน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรครั้งต่อไป 

1.งานทรัพยากรบุคคลได้ประสาน
กับอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ 
และได้เอกสารรายงานผลการรักษา
อาการป่วยจากโรงพยาบาล 
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน
โดยผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์
เพื่ อมาและได้ประชุมสรุป
วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยของ
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ ์
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๕.2 พิจารณาการขออนุญาตคืน
ทุนการศึ กษาจากกองทุน
พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ฯ  ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก ราย อาจารย์
ญาณิศา เผื่อนเพาะ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. ยังไม่ยกเลิกสัญญาการรับทุนจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดู
งานในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ ตาม
สัญญารับทุนฯ เลขที่ 0001/2562 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ให้อาจารย์ญาณิศา 
เผื่อนเพาะ เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
คืนทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ตรวจสอบข้อกฎหมายในสัญญาการรับทุนจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม 
หรือดูงานในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ 
และร่างหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง 
เพื่อขอหารือหรือแนวทางในกรณีขออนุญาตคืน
ทุนของอาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ ก่อนน าเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากรครั้ งต่อไปจ่ ายจริ ง จ านวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ไ ด้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ 
อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ และ
ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นใน
การขอคืนทุนการศึกษาต่อ
มหาวิ ทยาลั ย  เ ส ร็ จ เ ป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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  ๓.2  พิจารณาการขออนุญาตยกเว้นการยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุน (เบี้ยปรับ) แก่มหาวิทยาลัย
ในกรณีผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ราย อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติ เงินทุนพัฒนาบุคลากรให้กับ               
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญารับทุนฯ เลขที่ 0003/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 ซึ่งมีระยะเวลาตาม
สัญญารับทุนฯ จ านวน 4 ปี ซึ่งวันที่ครบก าหนดตามสัญญารับทุนคือวันที่ 13 มกราคม 2562 ต่อมา               
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายระยะเวลาของสัญญารับทุนฯ ครั้งที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แต่เนื่องจาก อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์           
มีอาการป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายชนิด จึงท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่สัญญา         
รับทุนฯ ก าหนด (วันที่ 31 สิงหาคม 2562) นั้น  

ต่อมาได้น าเรื่องเข้าพิจารณาให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ขอเอกสารรายงาน
ผลการรักษาอาการป่วยจากโรงพยาบาล เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

2. แต่งตั้งคณะท างานโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพ่ือมาประชุมสรุปวิเคราะห์อาการ
เจ็บป่วยของอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปก่อนน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรครั้งต่อไป 

และต่อมา อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ได้ยื่นเอกสารรายงานผลการรักษาอาการป่วย
จากโรงพยาบาลให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การชดใช้ทุนการศึกษา กรณีนายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ตามที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 283/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมี
รายละเอียดตามรายงานการแก้ไขปัญหาการชดใช้ทุนการศึกษา 

ประธานกรรมการขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ น าเสนอที่ประชุม
เนื่องจากเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการชดใช้ทุนการศึกษา ราย อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ 
(ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 283/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ เสนอที่ประชุมว่า  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ได้พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อและรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราย 
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ และตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการรักษาอาการป่วยของผู้รับทุนการศึกษา 
เพ่ือประกอบการวินิจฉัย โดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสองท่านเป็นกรรมการร่วมวินิจฉัยอาการป่วย
ของอาจารย์ดังกล่าว ว่ามีอาการป่วยจริง และจากนั้นได้ตรวจสอบการรับทุน การผิดสัญญารับทุน และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาการชดใช้ทุนการศึกษา โดยสรุปคณะกรรมการเห็นควรให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรได้พิจารณาลดเบี้ยปรับให้กับ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ผู้ผิดสัญญารับทุน ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 ประธานกรรมการ  ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการชดใช้ทุน 
ราย อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ น าเสนอเข้าที่ประชุมได้อภิปรายถึงคุณลักษณะความเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเท
ในการปฏิบัติการสอนในหน้าที่และอาการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และพิจารณาข้อมลูจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ และนิติกรได้เสนอ กรณีการก าหนดเบี้ยปรับนั้น
สามารถเทียบเคียงนัยตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลจะพิจารณาลดเบี้ย
ปรับได้ตามท่ีเห็นสมควร 



๔ 

 
  มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ด าเนินการชดใช้เงินทุนตามจ านวนที่เบิก
จ่ายเงินจริงจ านวน 240,000 บาท พร้อมกับเงินเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ของค่าปรับที่เรียกทั้งหมด เป็นเงิน
จ านวน 48,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 288,000 บาท (เทียบเคียงกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด        
ที่ 4/2553 ประกอบกับความเสียหายที่มหาวิทยาลัยได้รับและเหตุผลความร้ายแรงของโรค)  

โดยมอบหมายงานนิติการด าเนินการประสานงานในการเรื่องการชดใช้เงินทุนดังกล่าวให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 

๓.3  การขออนุญาตคืนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ระดับปริญญาเอก ราย 
อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติเงินทุนพัฒนาบุคลากรให้กับ               
อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญารับทุนฯ เลขที่ 0001/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีระยะเวลาตาม
สัญญารับทุนฯ จ านวน 4 ปี ซึ่งวันที่ครบก าหนดตามสัญญารับทุนคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เพ่ือไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น  

ต่อมาได้น าเรื่องเข้าพิจารณาให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้  

1. ยังไม่ยกเลิกสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ ตามสัญญารับทุนฯ เลขที่ 0001/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ทั้งนี ้ให้อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการขอคืนทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ตรวจสอบข้อกฎหมายในสัญญาการรับทุนจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ และร่างหนังสือ
สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอหารือหรือแนวทางในกรณีขออนุญาตคืนทุนของอาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ 
ก่อนน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรครั้งต่อไป 

บัดนี้ อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ ได้เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการขอคืนทุนการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการคืน
ทุนการศึกษา โดยอาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ ได้คืนเงินทุนตามจ านวนเงินที่เบิกไปจริงจ านวน 340,000 บาท 
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้รอหนังสือตอบกลับจากประเด็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยหารือไปยัง
กรมบัญชีกลาง โดยหากมีหนังสือตอบกลับเรียบร้อยแล้วให้น าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่องครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 2) 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 (รอบที่ 2) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือยื่นขอรับทุน
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 (รอบที่ 2) โดยเปิดรับสมัครฯ 
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖3 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอรับทุน 
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 (รอบที่ 2) จ านวน 5 ราย ดังนี้ 



๕ 

 

ป ีพ.ศ. ยอดเงินทุนที่อนุมตัิ เบกิจ่ายไปแล้ว คงเหลือ (เงินกัน)

ทุนพัฒนาบคุลากร 2558 3,206,000.00 2,897,325.00 308,675.00

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 1,167,010.00 242,990.00

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 1,481,000.00 109,000.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2560 (รอบที ่2) 2,335,750.00 1,422,070.00 913,680.00

ทุนพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2561 1,000,000.00 712,000.00 288,000.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 (รอบที ่1) 1,113,400.00 221,775.00 891,625.00

2,857,695.00

5,667,725.61

2,857,695.00

2,810,030.61

(ทนุ ป ี62 รอบ 2) 1,124,012.24

คงเหลือ

ใชไ้ด ้40%

รายละเอียดบญัชกีองทุนพัฒนาบคุลากร

รวม

เงินกองทุนทั้งหมด ณ วนัที่ 17 ม.ิย. 63

เงินทุนที่ยงัไมไ่ดจ่้าย (เงินกัน)

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

ที่ขอรับทุน (บาท) 
 สังกัดคณะครุศาสตร์ (โรงเรียนประถมสาธิต)  

1 นางจิตติมา   
สุรารักษ ์

ครู ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน  
ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา (ภาคนอกเวลาราชการ) 

114,800 

 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2 นายสุรศักดิ์   

ศรีธรรมกุล 
อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการเมือง 

ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ภาคนอกเวลาราชการ) 
600,000 

3 นายกุลธีร ์ 
บรรจุแก้ว 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ภาคนอกเวลาราชการ) 

570,000 

4 นายปกาศิต  
เจิมรอด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

562,000 

 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ   
5 นายฉัตรชัย  

นิยะบุญ 
อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
480,000 

รวมจ านวนเงินที่ขอทั้งสิ้น 2,326,800 
งานทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ เบื้องต้น ปรากฏว่าเป็น

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 2)  จ านวน 5 รายดังกล่าวข้างต้น 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถด าเนินการจัดสรรเงินทุน พัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2562 (รอบที่ 2) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,124,012.24 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




