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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)       
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)     
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธปิ ปิติธนบดี) แทน   
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)     
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช) แทน   
8. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล)  
10. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์)    
11. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 
12. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ/ติดราชการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ) 
2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ /ติดราชการ 

(อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม)  
3. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ/ติดราชการ 

(นางลักขณา เตชวงษ์)        
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
3. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    บุคลากร  

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และงานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4  

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

16 ธันวาคม 2564 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 ขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาขอ
ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาจาก
กองทุนพัฒนา
บุคลากร 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
แล ะ วิ ธี ก า รพิ จ า รณา ขอทุ นกู้ ยื ม เ พื่ อ
การศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร โดย
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย 
และนิติกร ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข
ประกาศตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

1. งานนิติการได้ด าเนินการปรับปรุง
และแก้ไขประกาศตามที่คณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
2. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ลงนามประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว    

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือยื่นขอรับทุน
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) โดยเปิดรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม ๒๕๖5 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัคร เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอรับทุน 
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

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

(บาท) 
 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

1 นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บริหารธรุกิจดุษฎีบณัฑติ (บธ.ด.)  
มหาวิทยาลยัรังสติ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

744,000 

 สังกัดคณะครุศาสตร ์  
2 นางเสาวลักษณ์ ประมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ศษ.ด.)  

สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(ภาคปกติ) 

63,600 

3 นางสาวภรภัทร นิยมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.)  
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 

 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
4 นายนรินทร ์อุ่นแก้ว อาจารย ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)  

สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 

5 นางสาวกาญจณา สุขาบูรณ ์ อาจารย ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)  
สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 

 สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
6 นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา 

ระดับปฏิบัติการ 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 

รวมจ านวนเงินที่ขอทั้งสิ้น 2,367,600 
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ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถด าเนินการจัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,872,272.24 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
กรณีบุคลากรผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรายที่ 3 ถึงรายที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ารับ

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาอนุมัติ ให้ลดค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรจาก 390,000 บาท เป็น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 350,000 บาท เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

ปี พ.ศ. ยอดเงินทุนที่อนุมติั เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ (เงินกัน)

ทุนพัฒนาบุคลากร 2558 2,906,000.00 2,696,175.00 209,825.00

ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2558 1,359,500.00 1,286,275.00 73,225.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบที ่1) 1,410,000.00 1,169,010.00 240,990.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบที ่2) 1,110,000.00 1,079,500.00 30,500.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบที ่1) 1,590,000.00 1,559,500.00 30,500.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบที ่2) 2,350,400.00 2,120,930.00 229,470.00

ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 1,000,000.00 836,000.00 164,000.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที ่1) 1,134,000.00 614,985.00 519,015.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที ่2) 1,120,000.00 575,050.00 544,950.00

ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 489,500.00 202,600.00 286,900.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที ่2) 475,000.00 119,500.00 355,500.00

ทุนบุคคลภายนอก (ทุนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น) 69,600.00 26,155.00 43,445.00

2,728,320.00

5,409,000.61

2,000,000.00

7,409,000.61

2,728,320.00

4,680,680.61

(ทนุ ปี 64) 1,872,272.24

คงเหลือ

ใช้ได้ 40%

รายละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร

รวม

เงินกองทุนทั้งหมด ณ วนัที่ 4 ม.ค. 65

เงินทุนที่ยงัไมไ่ด้จ่าย (เงินกัน)

เงินประจ าปีงบประมาณ 2565

รวมยอดเงินกองทุนทั้งหมด



5 

 
มติที่ประชุม 
อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(รอบที่ 1) จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 408,672 บาท  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์ ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 

อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 63,600 บาท 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติให้

เงินทุนจ านวน 350,000 บาท 
4) อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 350,000 บาท 
5) อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อนุมัติให้เงินทนุจ านวน 350,000 บาท 
6) นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 350,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา   10.30 น. 
 

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

 


