ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง การใหทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2552

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีพันธกิจที่จะตองผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
รวมทั้ ง การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ซึ่ ง องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ จะช ว ยให บ รรลุ พั น ธกิ จ และคุ ณ ภาพของบุ ค ลากร
ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2548
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2552 เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 1 6
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 4/2551 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551
ลําดับที่ 2 อาจารยฉลวย เสาวคนธ ยกเลิกทั้งรายการและใหใชประกาศฉบับนี้แทน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 17 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2552

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2552
ลงวันที่ 7 เมษายน 2552
ลําดับ
ที่

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

อาจารยฉลวย เสาวคนธ

อาจารยระดับ 7
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก

สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.

อาจารยศิวัตม กมลคุณานนท

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

3.

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา โคทวี

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 6
สังกัดคณะครุศาสตร

4.

อาจารยสุนีย ปนทรายมูล

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมโยธา
Asian Institute of
Technology
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาสุขศึกษา
และการสงเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.

5.

6.

ชื่อ - สกุล

อาจารยสารัลย กระจง

อาจารยภานุวัฒน ขันจา

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

ทุนอุดหนุนเปนคาลงทะเบียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2551 เปนจํานวนเงิน 75,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2552 เปนจํานวนเงิน 65,000 บาท
ปการศึกษา 2009 เปนจํานวนเงิน 18,998 USD
ปการศึกษา 2010 เปนจํานวนเงิน 5,073 USD
ปการศึกษา 2011 เปนจํานวนเงิน 5,073 USD
ปการศึกษา 2552 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท
ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท
ในวงเงิน 30,000 บาท
ในวงเงิน 48,000 บาท ตามรายการดังนี้
1. การสรางเครื่องมือในงานวิจัย ตามจายจริง
ไมเกิน 45,000 บาท
2. การจัดทํารูปเลม ในวงเงิน 3,000 บาท
ในวงเงิน 30,500 บาท ตามรายการดังนี้
1. การสรางเครื่องมือในงานวิจัย ตามจายจริง
ไมเกิน 27,500 บาท
2. การจัดทํารูปเลม ในวงเงิน 3,000 บาท

ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตองสงมอบใหคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้งหมด
ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตองสงมอบใหคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้งหมด

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2552
ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 (ตอ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

7.

นายวิรัตน สุกสา

นักวิชาการสิทธิประโยชน
สังกัดกองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

8.

นางสาวชมาพร สีเสือ

นักวิชาการเลขานุการ
สังกัดสํานักงานอธิการบดี

9.

อาจารยพรรณนภา เชื้อบาง

อาจารยระดับ 6
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

10.

นางสาวพุทธดี อุบลศุข

บุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

11.

นางสาวสิริวดี พรหมนอย

บุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

12.

นายธนากร ธนวัฒน

บุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

13.

อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

เหมาจายในวงเงิน 10,000 บาท

เหมาจายในวงเงิน 10,000 บาท

ในวงเงิน 39,080 บาท

ในวงเงิน 345,000 บาท

ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตองสงมอบให
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

ในวงเงิน 130,000 บาท

สาขากายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในวงเงิน 15,000 บาท

ประเทศไตหวัน

ในวงเงิน 30,000 บาท

คาเดินทาง
ตองแสดงหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2552
ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 (ตอ)
ลําดับ
ที่

14.

15.

16.

17.

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
พิญญาพงษ สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

อาจารยเทียบระดับ 5
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ณ เมืองเซี่ยงไฮ
ประเทศจีน

อาจารย ดร.อิสระ อินจันทร

อาจารยกนกวรรณ กันยะมี

อาจารย ดร.สุภาพร พงศธรพฤกษ

อาจารยเทียบระดับ 5
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการไปทํา
วิจัย ณ ตางประเทศ

ณ เมืองอิสตันบูล
ประเทศตุรกี

ประเทศออสเตรีย

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา
ในวงเงิน 100,000 บาท แบงเปนคาใชจายดังนี้
1. คาโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ-อิสตันบูล
ไป-กลับ ตามจายจริงไมเกิน 45,000 บาท
2. คาเดินทางในประเทศ, คาที่พักตางประเทศ
4 คืน, คาเบี้ยเลี้ยงในตางประเทศ 5 วัน, คาเบี้ยเลี้ยงใน
ประเทศ และคาลงทะเบียน เหมาจาย เปนจํานวนเงิน
55,000 บาท
ในวงเงิน 85,000 บาท แบงเปนคาใชจายดังนี้
1. คาโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ-ญี่ปุน
ไป-กลับ ตามจายจริงไมเกิน 35,000 บาท
2. คาเดินทางในประเทศ, คาที่พักในประเทศ
2 คืน,คาที่พักตางประเทศ 5 คืน, คาเบี้ยเลี้ยงใน
ตางประเทศ 5 วัน, คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 2 วัน และ
คาเดินทางในตางประเทศ เหมาจาย เปนจํานวนเงิน
50,000 บาท
ในวงเงิน 57,000 บาท
ในวงเงิน 57,750 บาท ตามรายการดังนี้
1. คาที่พัก
12,000 บาท
2. คาธรรมเนียมที่พัก 750 บาท
3. คาครองชีพ
45,000 บาท

หมายเหตุ

คาใชจายรายการที่ 1
ตองแสดงหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน

คาใชจายรายการที่ 1
ตองแสดงหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน

คาเดินทาง คาลงทะเบียน
ตองแสดงหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ 1. ลําดับที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2551 ไดลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตไว
2. ลําดับที่ 4 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียน
ประถมศึกษาที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ”
3. ลําดับที่ 5 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การหาคาความเหมาะสมที่สุดของระบบติดตามดวงอาทิตย โดยใชอัลกอริทึมทางพันธุกรรม
และวิธีการเชิงตัวเลข”
4. ลําดับที่ 6 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การหาคาที่เหมาะสมที่สุดของระบบประมวลผลสัญญาณอีซีจีทางไกล ดวยโมดุลการสงขอมูลไรสายกําลังต่ํา”
5. ลําดับที่ 7 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปญหาและความตองการของบุคลากรตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
6. ลําดับที่ 8 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ตอการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชนที่ไดรับ”
7. ลําดับที่ 9 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “นวัตกรรมองคการ, การรักษาคุณคาอยางยั่งยืน, และผลการดําเนินงานที่สรางสรรค : การวิจัยเชิงประจักษ
ของธุรกิจอัญมณีในประเทศไทย”
8. ลําดับที่ 10 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “โรงเรือนเพาะปลูกโครงสรางไมไผแบบประหยัดพลังงานที่อาศัยการระบายอากาศแบบธรรมชาติ”
9. ลําดับที่ 11 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “Expression of N1 Gene of Avian Influenza Virus Using Pichai pastoris Expression System and
the Applications”
10. ลําดับที่ 12 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบําบัด”
11. ลําดับที่ 13 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “English grammar Errors in the E-mail Written Compositions of Third Year Students in a Thai University”
ระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 2552 ณ National Taiwan University ประเทศไตหวัน
12. ลําดับที่ 14 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Healthy Public Policy Development Using Healthy Impact Assessment and Adaptation of Flash Flood and
Mudslide Victims in Thailand” ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
13. ลําดับที่ 15 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “A general iterative method for a generalized equilibrium problem and fixed point problems of nonexpansive
mapping in Hilbert spaces” ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม 2552 ณ ประเทศญี่ปุน
14. ลําดับที่ 16 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Availability Decentralized Multi-Agent Key Recovery System” ระหวางวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552
ณ เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
15. ลําดับที่ 17 ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจายไปทําวิจัย ณ The Department of Organism Biology, Faculty of Natural Sciences, Salzburge University ประเทศออสเตรีย
ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2552

