สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง การใหทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2553

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. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552
และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 6 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)

สาขาคติชนวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท
จํานวน 31 เดือน รวมเปนเงิน 201,500 บาท

อาจารยฐิติวรดา แสงสวาง

อาจารยระดับ 7
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

เมืองมุมไบ
ประเทศอินเดีย

3.

ผศ.จักรกฤษณ พิญญาพงษ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

4.

ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

5.

อาจารยสุรพล ชุมกลิ่น

1.

2.

6.

นางสาวพุทธดี อุบลศุข

หมายเหตุ

เปนจํานวนเงิน 31,520 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาตั๋วเครื่องบิน

กรุงโอซากา
ประเทศญี่ปุน

เปนจํานวนเงิน 93,820 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาตั๋วเครื่องบิน

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ
เผยแพรบทความ

ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ

เปนจํานวนเงิน 37,875 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนนําเสนอผลงานวิจัย

กรุงเทพมหานคร

เปนจํานวนเงิน 16,050 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน

ผูรับทุนบุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

เปนจํานวนเงิน 14,400 บาท

หมายเหตุ : 1. ลําดับที่ 1

2. ลําดับที่ 2
3. ลําดับที่ 3
4. ลําดับที่ 4

5. ลําดับที่ 5
6. ลําดับที่ 6

เดิมศึกษาตอภาคพิเศษ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2552 และไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอเต็มเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2555
ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ขอ 7 (4) ผูไดรับทุนที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาและไมมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือน ใหไดรับคาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท สําหรับผูศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Factors influencing the acceptance of accounting users toward ERP consultation (ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับของผูใชงานบัญชีตองานที่ปรึกษาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร) ระหวางวันที่ 6-10 กันยายน 2552
ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Gender and Sexual Inequality of Adolescent in Thai Social” ระหวางวันที่ 18-21 มิถุนายน 2553
ทุนอุดหนุนเพื่อตีพิมพเผยแพรบทความเรื่อง “1. The Least Gamma-group Congruence on E-inversive Gamma-Semigroups ลงในวารสาร Far East of
Mathematical Journal Sciences
2. The Least Group Congruence on Eventually regular Semigroups ลงในวารสาร International Journal of Algebra
3. The Least Group Congruence on Conventional regular Semigroups ลงในวารสาร Journal of Mathematics Forum”
ทุนอุดหนุนเพื่อคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Microcalcification Detection in Mammograms Using Fuzzy Inference System with Automatic Membership
Function Generation” ระหวางวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552
ทุนอุดหนุนการศึกษาตอในชวงระยะเวลาขยายเวลาการศึกษาตอในสวนของคาวิทยานิพนธ จํานวน 9 หนวยกิต

