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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2565 

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)       
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข)   
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ  
    (อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม) 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ)  
6. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์)    
8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
      (นางลักขณา เตชวงษ์) 
9. ผู้อ านวยการกองกลาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ/ติดราชการ  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
2. คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี) 
3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์)  
4. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ /ติดราชการ 

(อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม)  
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 
6. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ลาประชุม 
    (นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)        



2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
2. 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 1/2565 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และงานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม ๒๕๖5  

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 

มกราคม ๒๕๖5 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติ
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 พิจารณาอนุมัติ ให้
ทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 (รอบที่ 1) 

อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  ประจ า ปี
การศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) จ านวน 6 ราย 
ดังนี ้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 408,672 
บาท  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 63,600 บาท 
3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 350,000 บาท 

1.งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการแจ้ง
มติที่ประชุมให้ บุคลากรผู้ได้รับทุนทราบ 
2. อยู่ระหว่างการจัดท าสัญญารับทุนฯ 
ให้กับผู้ได้รับทุนท้ัง 5 ราย    
3. ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภทัร นิยม
ชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ 
ครุศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย
ว่าไม่ประสงค์ขอศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4) อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  อนุมั ติ ให้ เ งินทุนจ านวน 
350,000 บาท 
5) อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  อนุมั ติ ให้ เ งินทุนจ านวน 
350,000 บาท 
6) นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 
350,000 บาท 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

การศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนกู้ยืม

เพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือ
ยื่นขอรับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
การศึกษา 2564 (รอบที่ 1) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น   

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอรับทุน 
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 
(รอบที่ 1) จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

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

ที่ขอรับทนุกู้ยืม 
(บาท) 

 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
1 นางสาวพรรษวรรณ 

สุขสมวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)  

คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

335,328 

2 นางสาวภัทราพร    
จันตะน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

200,000 

3 นายประพันธ์ 
แสงทองดี 

อาจารย์ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 



4 

 

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

ที่ขอรับทนุกู้ยืม 
(บาท) 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4 นายอธิบ  โพทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.)  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

390,000 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
คุณสมบัติของผู้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 
(รอบที่ 1) ข้อ 3 

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร 
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1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาเพิ่มเติม     
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นขอทุนกู้ยืม กรณีที่
มีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัย
อาจอนุญาตผ่อนผันเป็นเฉพาะรายก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ขอทุนกู้ยืม
จะต้องมีเวลาเพียงพอในการชดใช้ทุนกู้ยืมให้เสร็จสิ้นก่อน
เกษียณอายุราชการ หรือก่อนพ้นจากการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 อายุ 49 ป ี อายุ 50 ป ี  

3. ต้องปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน และได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม 

    

4. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกลงโทษใดๆ 

    

5. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้
มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ 

    

หมายเหตุ  
1. การอนุมัติอัตราเงินทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับ

สมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 (รอบที่ 
1) ข้อ 4 ดังนี้  

- ระดับปริญญาโท อัตราเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนก าหนด 
โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา ทั้งนี้ให้
เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน 2๐๐,๐๐๐ บาท 
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- ระดับปริญญาเอก อัตราเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนก าหนด 

โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษาและฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน 4๐๐,๐๐๐ บาท  

2. การให้สิทธิขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา
ต่อโดยใช้ทุนส่วนตัวและยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ให้อนุมัติเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามจ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง โดยไม่สามารถเบิกเงินทุน

ย้อนหลังนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติได้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินทุนกู้ ยืมเพ่ือการศึกษาให้ผู้ขอรับทุนกู้ยืม       
ยื่นเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินการช าระเงินค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายเงินจริงหรือค าร้องขอเบิกเงินทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบ 

2. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการสอบถามผู้ขอรับทุนกู้ยืมเพ่ือก าหนดระยะเวลาและขอบเขต
ในการผ่อนช าระเงินทุนกู้ยืมคืนให้กลับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยให้สิทธิในการผ่อนช าระเงินทุนกู้ยืมเป็น
เวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร แต่ต้องไม่เกิน 6 ปี นับแต่ระยะเวลาที่ผู้รับทุนกู้ยืม           
ได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย  

มติทีป่ระชุม 
อนุมัติให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

จ านวน 4 ราย ดังนี ้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

อนุมัติให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 87,328 บาท  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

อนุมัติให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 40,000 บาท 
3) อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติให้

เงินทุนกู้ยืมจ านวน 303,000 บาท 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อนุมัติให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 303,000 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 

 


