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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)       
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธปิ ปิติธนบดี) แทน   
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 านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
    (อาจารย์ ดร.จิราพร มีสง่า) แทน 
9. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
      (นางลักขณา เตชวงษ์) 
10. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)   
11. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่) 

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

(อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม)  
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล)        
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี 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 2/2565 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และงานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2565 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน          
และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรฯ เพ่ือทราบ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 พิจารณาอนุมัติให้ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาจากกองทุนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2564 (รอบที่ 1) 

อนุมัติให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
อนุมัติให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 87,328 บาท  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติ
ให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 40,000 บาท 
3)  อาจารย์ป ระพันธ์  แสงทองดี  พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติ
ให้เงินทุนกู้ยืมจ านวน 303,000 บาท 
4) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง พนักงาน

1.งานทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม
ให้ บุคลากรผู้ได้รับทุนทราบ 
2. รายที่ 1 อยู่ระหว่างขอ
หารือกรณีท าสัญญารับทุน
กู้ยืมฯ ซึ่งจะน าเสนอในวาระ
ที่ 5.2    
3 .  ร า ย ที่  2  - 4  ไ ด้
ด าเนินการจัดท าสัญญารับ
ทุนกู้ยืมฯ เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย  สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทค โน โ ลยี  อนุ มั ติ ใ ห้ เ งิ น ทุ น กู้ ยื ม จ า น วน 
303,000 บาท 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 
(รอบท่ี 2) 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) โดยเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่           
6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖5 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอรับทุน 
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพ่ือให้บุคลากรผู้สนใจสมัครเพ่ือยื่นขอรับทุน
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) โดยเปิดรับสมัครฯ 
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖5 นั้น  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบุคลากรผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอรับทุน 
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

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

ที่ขอรับทุน(บาท) 
 สังกัดคณะครุศาสตร ์  

1 นางสาวรุ่งทิวา สุภานันท ์ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฏีบณัฑติ (ปร.ด.)  
สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

420,000 

 สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
2 นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน พนักงานราชการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

79,600 

รวมจ านวนเงินที่ขอทั้งสิ้น 499,600 
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ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรตามประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับ
สมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 (รอบที่ 2) ข้อ 3 

การตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 (รอบที่ 2) ข้อ 3 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

อ.ร
ุ่งท

ิวา
 ส

ุภา
นัน

ท์ 

นา
ยติ

ณ
ณ์

 ภ
าณุ

เม
ศธ

นัน
 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์   
3. ต้องปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ใน
ระหว่างการสอบสวนลงโทษใด ๆ 

  

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย การฝึกอบรม และการดูงานจากหน่วยงานอื่นใดอัน
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีขอรับทุน 

  

5. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาที่ฝึกอบรมและดูงานที่ยื่นขอรับ
ทุน 

  

6. เป็นผู้ที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อและไดร้ับอนุมัตใิห้ลาศกึษาต่อตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   

หมายเหตุ : การอนุมัติอัตราเงินทุนพัฒนาบุคลากรฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
รับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 (รอบที่ 2) ข้อ 4 ดังนี้  

๑. ระดับปริญญาโท อัตราเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนก าหนด 
โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา ทั้งนี้ให้
เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. ระดับปริญญาเอก อัตราเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนก าหนด 
โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา  และฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

อนึ่ง ส าหรับอัตราเงินทุนเพ่ือการศึกษาอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ตามประกาศการฝึกอบรม 
หรือการดูงาน ให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากรเห็นสมควร 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถด าเนินการจัดสรรเงินทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2564 (รอบที่ 2) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,263,363.44 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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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 2,166,800.00 183,600.00

ทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 1,000,000.00 840,000.00 160,000.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที ่1) 1,134,000.00 697,625.00 436,375.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที ่2) 1,120,000.00 663,750.00 456,250.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที ่1) 489,500.00 291,400.00 198,100.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที ่2) 475,000.00 171,550.00 303,450.00

ทนุพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที ่1) 1,522,272.00 234,000.00 1,288,272.00

ทุนบุคคลภายนอก (ทุนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น) 69,600.00 43,555.00 26,045.00

3,637,132.00

4,795,540.61

2,000,000.00

6,795,540.61

3,637,132.00

3,158,408.61

(ทนุ ปี 64 รอบที ่2) 1,263,363.44

คงเหลือ

ใช้ได้ 40%

รายละเอียดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร

รวม

เงินกองทุนทั้งหมด ณ วนัที่ 31 พ.ค. 65

เงินทุนที่ยงัไมไ่ด้จ่าย (เงินกัน)

เงินประจ าปีงบประมาณ 2565

รวมยอดเงินกองทุนทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
มอบงานทรัพยากรบุคคลน าข้อมูลต าแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุน น าเสนอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในเดือนสิงหาคม เพ่ือก าหนดแนวทางพิจารณาสาขาวิชาให้
บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการไปศึกษาต่อและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 

มติที่ประชุม 
อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 

2564 (รอบท่ี 2) จ านวน 2 ราย ดังนี้  
1) อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติให้เงินทุน

จ านวน 420,000 บาท  
2) นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน พนักงานราชการ สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 79,600 บาท 
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5.2  ขอหารือกรณีสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ  ราย             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ

จัดการ เป็นผู้ได้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 
จ านวนเงินทุนกู้ยืม 87,328 บาท ประกอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ เป็นผู้ได้รับทุนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จ านวนเงิน 408,672 บาท ตามสัญญารับทุนจากกองทุนพัฒนา
บุคลากรฯ สัญญาเลขท่ี 0001/2565 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2565 นั้น โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 มีข้อเสนอแนะให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์               
เบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากรจ านวน 408,672 บาท ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินทุนกู้ยืมจ านวน 
87,328 บาทได้ ซึ่งงานทรัพยากรบุคคลได้สอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ แล้ว พบว่า
ได้วางแผนในการเริ่มเบิกจ่ายเงินทุนกู้ยืมในเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงขอหารือกรณีการท าสัญญา
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์            
เนื่องจากเป็นผู้ได้รับทุนกู้ยืมและทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ให้ด าเนินการปรับแก้ไขสัญญารับทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร          

โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขในข้อ 2 ของสัญญารับทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร           
โดยระบุว่าให้ผู้กู้ยืมด าเนินการเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากรจ านวน 408 ,672 บาทให้เสร็จสิ้นก่อน และให้
ด าเนินการเบิกเงินทุนกู้ยืมจ านวน 87,328 บาท ตามใบเสร็จค่าเทอมที่เบิกจ่ายจริง โดยจะเริ่มหักเงินงวดแรก
เมื่อผู้กู้ยืมได้ด าเนินการเบิกเงินกู้ยืมและรับเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้จัดท าสัญญารับทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ราย            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
 
5.3  การขออนุญาตคืนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ราย นางสาวกัลยา     

จันทร์โชติ เจ้าหน้าประจ าตามสัญญา สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามที่ นางสาวกัลยา จันทร์โชติ เจ้าหน้าประจ าตามสัญญา สังกัดส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)                
จ านวนเงินทุน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้เบิกเงินทุนไปแล้วจ านวน 39,450 บาท                 
(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) ตามสัญญารับทุนเลขที่ 0010/2562 ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นั้น 

บัดนี้ นางสาวกัลยา จันทร์โชติ มีความประสงค์จะขอคืนทุนพัฒนาบุคลากร (ตามจ านวนที่
เบิกจ่ายจริง) เป็นจ านวนเงิน 39,450 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและมีความ

ประสงค์ขอคืนทุนการศึกษา เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเงิน
ทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ นางสาวกัลยา จันทร์โชติ เจ้าหน้าประจ าตามสัญญา สังกัด         

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คืนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร จ านวน 39,450 
บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และอนุญาตให้ยกเลิกสัญญารับทุน เลขที่ 0010/2562 ฉบับ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 6  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 

 


