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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4/๒๕๖3 
วันศุกร์ที ่25 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)     
2. คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)  
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)   
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤคัฐอินแปลง) 
6. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)    
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

(อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)     
8. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ/ลาป่วย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)  
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ/ติดราชการ 

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) 
3. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ/ติดราชการ 

(อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)     
4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ/ติดราชการ 

(นางลักขณา เตชวงษ์)    
5. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ติดราชการ 

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 
2. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์  (บุคลากร)  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563  
เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันจันทร์ที่           

14 ธันวาคม ๒๕๖3 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน          
และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรฯ เพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 ขอคว าม เห็ น ชอบ  ( ร่ า ง ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธย า  เ รื่ อ ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเงิน
เ พ่ือการศึกษาจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาขอทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
จากกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะก่อน
น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 

งานทรัพยากรบุคคล ได้
แจ้งมติที่ประชุมให้งานนิติ
การทราบ โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

4.2 พิจารณาทบทวนการให้ทุน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ราย นางจิตติมา สุรารักษ์ 

อนุญาตให้ นางจิตติมา สุรารักษ์ 
ครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียน
ประถมสาธิต คณะครุศาสตร์ สมัคร
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ในครั้งต่อไป  

งานทรัพยากรบุคคลได้
แจ้งมติท่ีประชุมให้  
นางจิตติมา สุรารักษ์ 
 ทราบเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตสมัครทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประจ าปี 2564 ราย อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยใช้เวลาไปศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ และปัจจุบันได้รับทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 จ านวนเงินทุน 230,000 บาท (ตามสัญญาการรับทุนจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ สัญญาเลขที่ 
0004/2562 ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) นั้น 

ในการนี้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง มีความประสงค์จะขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปสมัครเพ่ือ
ขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 2564 ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุน
สนับสนุนการท าวิจัย  

ซึ่งตามสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาฯ สัญญาเลขที่ 0004/2562 
ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ของ อาจารย์สิริพัชร แสงสว่าง ข้อ 3 ก าหนดไว้ว่า “ในระหว่างที่รับทุนตาม
สัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจะไม่รับทุนอ่ืน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของผู้ให้ทุน และยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแล
ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดไว้ว่า “ผู้มีสิทธิขอรับทุน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย จากหน่วยงานอ่ืนใด
อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ขอรับทุน” 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๕  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

พิจารณาขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 ข้อ 6 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง สมัครรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาของส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 2564 ได้ตามท่ีเสนอขอ  
อนึ่ง ส าหรับกรณีบุคลากรที่ได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้

เงินทุนที่ซ้ าซ้อนกับการชดใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติโดยไม่ต้อง
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี - 
เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ (อธิการบดี) ประธานกรรมการ 
นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล  (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) ผู้จดรายงานการประชุม 


