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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 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 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข)   
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)     
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล) แทน 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ) 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์)   
9. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  

(นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร) แทน 
10. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย) แทน 
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์)    
12. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 

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

 (นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว   ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
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3. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    บุคลากร  
4. นางศราริตา แจ้งพันธ์    นิติกร ระดับช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  11.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ด้วย อธิการบดีติดภารกิจราชการจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
เข้าประชุมโดยท าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทนไปพลางก่อน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจราชการเรียบร้อยแล้ว
จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมต่อไป 

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

ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖4 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และงานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖4  

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

22 กรกฎาคม 2564 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ มีมติไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

4.1 พิจารณาอนุมัติให้
ทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 (รอบที่ 2) 

อนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  ประจ า ปี
การศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) จ านวน 2 ราย 
ดังนี้  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
อนุมัติให้เงินทุนจ านวน 360,000 บาท 
เพื่ อ ไปศึ กษาต่ อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร .ด . ) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคนอกเวลาราชการ)   
2) นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ พนักงาน

1.งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการแจ้ง
มติที่ประชุมให้ บุคลากรผู้ได้รับทุนทั้ง  
2 ราย ทราบ  
2. บุคลากรทั้ง 2 ราย ได้ด าเนินการ
จัดท าสัญญารับทุนฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3. บุคลากรผู้ได้รับทุนทั้ง 2 รายได้เบิก
เงินทุนพัฒนาบุคลากรแล้ว ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล 
ได้เบิกเงินทุน เป็นจ านวน 37,300 บาท 
คงเหลือ 322,700 บาท 
2) นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ ได้เบิก
เงินทุน จ านวน 25,000 บาท   
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
อนุมัติให้เงินทุน จ านวน 115,000 บาท 
เพื่ อ ไ ปศึ กษาต่ อ ใ น ร ะดั บป ริ ญญา โ ท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ภาคนอกเวลาราชการ)  
ทั้งนี้  ให้ เบิกจ่ายเ งินทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ได้
ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
โดยเบิกจ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 

คงเหลือ  90,000 บาท    

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
นิติกรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2563 นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายงานนิติการทบทวนและแก้ไข
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน โดยหลักการยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่แก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

1. เพ่ิมนิยามในข้อ 3 ค าว่า “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ิมข้อความในข้อ 7(2) มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นขอทุนกู้ยืม กรณีที่มีความ
จ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของราชการ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตผ่อนผันเป็นเฉพาะรายก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ขอทุนกู้ยืม
จะต้องมีเวลาเพียงพอในการชดใช้ทุนกู้ยืมให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ หรือก่อนพ้นจากการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ิมข้อความในข้อ 7(4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน         
วินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกลงโทษใด ๆ 
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บัดนี้ งานนิติการได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เห็นควรให้แก้ไขในหมวด 4 การอนุมัติและการชดใช้ทุนกู้ยืม ข้อ 12 (2) ขยายกรอบวงเงิน

ระดับปริญญาเอก “จากเดิม ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แก้ไขเป็นไม่เกิน 400,000 บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน)” โดยให้เพิ่มเงินเป็นจ านวนสองเท่าของระดับปริญญาโท 

2. การกู้ยืมเงินให้ด าเนินการเบิกเป็นเงินก้อนตามจ านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะจ่ายเงินกู้งวดเดียว โดยให้ผู้กู้น าเงินที่ได้ไปบริหารจัดการการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง 

3. กรณีหลักฐานต่าง ๆ และกรณีเงื่อนไขผู้ค้ าประกัน มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย และนิติกร ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขประกาศตามที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ โดยก าหนดเงื่อนไขของผู้ค้ าประกันในสัญญาให้ชัดเจนกรณีหากผู้กู้ลาออกก่อน
จะต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโอกาสหนี้เสีย  

4. เห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขในข้อ 12 วรรคสอง  
5. เห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขในข้อ 14 เนื่องจากผู้กู้เงินไม่จ าเป็นต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินการช าระเงินค่าลงทะเบียนมาเบิกเงินทุนกู้ยืม 
6. เห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขในข้อ 15 วรรคสอง ที่ก าหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

ของเงินต้น ควรก าหนดให้เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย และนิติกร ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขประกาศตามที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา   11.30 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 

 


