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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.15 น. 
(ประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)       
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน) แทน     
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ) แทน   
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)     
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)   
7. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครฐัอินแปลง)   
8. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  

(อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ) แทน 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
10. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์)    
11. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 

(นางลักขณา เตชวงษ์)     
12. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 
13. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดี.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
3. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    บุคลากร  
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เริ่มประชุมเวลา  13.15 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 

เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม ๒๕๖4  

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 
25 มกราคม ๒๕๖4 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติทีป่ระชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2563 (รอบที่ 1) 

1. อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 (รอบที่ 1) จ านวน 2 ราย ดังนี ้ 
1) นายอิทธิ เทพ หลีนวรัตน์  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติให้
เงินทุนจ านวน 367,500 บาท เพื่อไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)   
2) นางจิตติมา สุรารักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
ต าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 
คณะครุศาสตร์  อนุมัติ ให้ เ งินทุนจ านวน 
122,000 บาท เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ)  
อนึ่ง ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนา

1 . ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ไ ด้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ 
บุคลากรผู้ได้รับทุนทราบ 
2. บุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนทั้ง 2 
ราย ได้ด าเนินการจัดท าสัญญา
และรับทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้

1) นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ได้
เบิกเงินทุนไปแล้ว เป็นจ านวน 
76,000 บาท  
   2) นางจิตติมา สุรารักษ์ ได้เบิก
เงินทุนไปแล้ว จ านวน 42,300 
บาท     
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติทีป่ระชุม ผลการด าเนินงาน 

บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 
1) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
และให้เบิกจ่ายจริงตามที่ใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
2. ยังไม่พิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) ราย 
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ผลทิพย์ ครูโรงเรียนสาธิต 
ต าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะ
ครุศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต่อ
การพิจารณา ประกอบกับไม่ได้ขออนุญาต
สมัครเข้าศึกษาและขออนุญาตสมัครสอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) 
เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้

ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที ่2) 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 (รอบที่ 2) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือยื่นขอรับทุน
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 (รอบที่ 2) โดยเปิดรับสมัครฯ 
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖4 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครขอรับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์
ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 (รอบที่ 2) จ านวน 
2 ราย ดังนี้ 

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

(บาท) 
 สังกัดคณะครุศาสตร์  

1 นางสาวรัชดาภรณ ์
ตัณฑิกลุ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร (ภาคนอกเวลาราชการ) 

500,000 

2 นางสาวเบญญาพัฒน์ 
โกษะ 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
ระดับช านาญการ 

 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

115,000 

รวมจ านวนเงินที่ขอทั้งสิ้น 615,000 
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งานทรัพยากรบุคคลขอให้ข้อมูลของผู้สมัครขอรับทุนฯ ทั้ง 2 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พนักงานหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะครุศาสตร์ 

1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์  ด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 และได้รับก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650162 
การประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 7 ปี 10 เดือน   

2) ได้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
2.1) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2) ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการประถมศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคนอกเวลาราชการ 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะครศุาสตร์ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

5) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบด ี

6) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตร 
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 

2. นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติการ ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงปัจจุบัน           
รวมอายุราชการ 7 ปี 10 เดือน  

2) ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคนอก
เวลาราชการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดี 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

๕) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยผ่านความเห็นจากคณบดีเห็นชอบ 

6) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
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ป ีพ.ศ. ยอดเงินทุนที่อนุมตัิ เบกิจ่ายไปแล้ว คงเหลือ (เงินกัน)

ทุนพัฒนาบคุลากร 2558 2,906,000.00 2,689,825.00 216,175.00

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 2,002,230.00 333,520.00

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

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 (รอบที ่1) 1,134,000.00 508,735.00 625,265.00

ทนุพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 (รอบที ่2) 1,120,000.00 456,750.00 663,250.00

ทุนพัฒนาบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2563 489,500.00 96,000.00 393,500.00

ทุนบุคคลภายนอก (ทุนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น) 69,600.00 17,400.00 52,200.00

2,823,125.00

6,088,355.61

2,823,125.00

3,265,230.61

(ทนุ ป ี63 รอบที ่2 ) 1,306,092.24

คงเหลือ

ใชไ้ด ้40%

รายละเอียดบญัชกีองทุนพัฒนาบคุลากร

รวม

เงินกองทุนทั้งหมด ณ วนัที่ 16 ม.ิย. 64

เงินทุนที่ยงัไมไ่ดจ่้าย (เงินกัน)

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถด าเนินการจัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 (รอบที่ 2) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,306,092.24 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
กรณรีาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเห็นสมควรอนุมัติเงินทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในระดับปริญญาเอกตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดไว้ในประกาศ โดยก าหนดให้ตามอัตราเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชา แบบอัตราแรก
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นจ านวน 6 ภาคการศึกษา รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท 
เพ่ือเร่งรัดให้ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และในแบบ
อัตราที่สอง ค่าลงทะเบียนตั้งแต่ภาคศึกษาที่ 7 จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
ให้เป็นความรับผิดชอบในการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล  
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มติที่ประชุม 
อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2563 

(รอบที่ 2) จ านวน 2 ราย ดังนี้  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติให้

เงินทุนจ านวน 360,000 บาท เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคนอกเวลาราชการ)   

2) นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติให้เงินทุน จ านวน 115,000 บาท เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ)  

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเบิกจ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน
ของมหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา   13.45 น. 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางลักขณา เตชวงษ์    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน  ผู้อ านวยการกองกลาง/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์   บุคลากร/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


