สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง การใหทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2552

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. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552
และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 17 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

(ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

1.

นายบุญชวย อิ่มทอง

นักวิชาการพัสดุ 7
สังกัดสํานักงานอธิการบดี

2.

นางเนตรดาว ศศิธรานุวัฒน

นักวิชาการผูจัดการหอพัก
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

3.

4.

อาจารยมาลินี สุขหา

นางณัฐพัชร มหายศนันท

5.

อาจารยนภาภรณ จันทรสี

6.

อาจารยธนิต เมธีนุกูล

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดโรงเรียนสาธิต
นักวิชาการนาฎศิลปไทย
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สาขาคณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 84,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 84,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน

สาขาวิชาวิทยาการดนตรี
และนาฎศิลปไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 70,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 60,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน

สาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 186,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 166,000 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 166,000 บาท
ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 160,910 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 148,900 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 148,900 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน
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ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (ตอ)
ลําดับ
ที่
7.

8.

9.

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

อาจารยสุพรรษา จิตตมั่น

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 306,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 306,000 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 306,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน

อาจารยศุทธินี กลอมแสร

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาวิศวกรรมการผลิต
และระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 184,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 184,000 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 184,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยระดับ 7
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 156,000 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 156,000 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 156,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน

อาจารยนลินี พึ่งจิตต

10.

อาจารย ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ

11.

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต
พยัคฆบุตร

12.

อาจารยณัฐกฤตา อินสุข

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

ตามจายจริงในวงเงิน 117,870 บาท

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

นครซิดนีย
ประเทศออสเตรเลีย

ตามจายจริงในวงเงิน 112,788 บาท

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

กรุงโรม
ประเทศอิตาลี

ตามจายจริงในวงเงิน 100,046.15 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงินคา
ตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พัก
ในตางประเทศ
แสดงใบเสร็จรับเงินคา
ตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ, คาทําวีซา
แสดงใบเสร็จรับเงินคา
ตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ, คาทําวีซา
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ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (ตอ)
ลําดับ
ที่
13.

14.

15.

16.

17.

ชื่อ - สกุล
อาจารย ดร.อิสระ อินจันทร

ตําแหนง/สังกัด
อาจารยเทียบระดับ 5
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ประเภท
ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

สถานที่/สาขา
ประเทศเกาหลี

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา
ตามจายจริงในวงเงิน 33,999 บาท

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามจายจริงในวงเงิน 106,500 บาท

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ประเทศไตหวัน

เหมาจาย 5,000 บาท

อาจารยวีระพล คงนุน

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

เมืองโซล
ประเทศเกาหลีใต

ตามจายจริงในวงเงิน 73,300 บาท

อาจารยวีระพล คงนุน

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ประเทศจีน

ตามจายจริงในวงเงิน 91,400 บาท

อาจารยกนกวรรณ กันยะมี

อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ

หมายเหตุ 1. ลําดับที่ 1-2 ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของ
สถาบันที่ศึกษาตอในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2546

หมายเหตุ
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ, คาทําวีซา
เพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุมัติ
ตามประกาศการให
ทุนอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 1/2552
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ

-52. ลําดับที่ 5-9 คาใชจายสวนบุคคลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุน เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2548
ขอ 6 (4) คาใชจายสวนบุคคลสําหรับอาจารยประจําตามสัญญาที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก เดือนละ 6,500 บาท
3. ลําดับที่ 10 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Modification of palm oil structure to coco butter equivalent by carica papaya lipase catalyzed
interesterification” ระหวางวันที่ 23-27 มิถุนายน 2552 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
3. ลําดับที่ 11 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Use of a Blind to Observe the Breeding Biology of the Asian Paradise Flycatcher (Terpsiphone paradise)”
ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2552 ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
4. ลําดับที่ 12 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Adsorption of Lead (II) and Cadmium (II) ions from aqueous solutions by adsorption on activated carbon
prepared from cashew nut shells” ระหวางวันที่ 27-30 เมษายน 2552 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
5. ลําดับที่ 13 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Hybrid iterative acheme with parallel method for generalized equilibrium problems and fixed point problems
of a family of strictly pseudo-contraction mappings” ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2552 ณ ประเทศเกาหลี
6. ลําดับที่ 14 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “A Secure Multi-Agent Cryptographic Key Recovery System” ระหวางวันที่ 10-12 สิงหาคม 2552
ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. ลําดับที่ 15 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “English grammar Errors in the E-mail Written Compositions of Third Year Students in a Thai University”
ระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 2552 ณ ประเทศไตหวัน
8. ลําดับที่ 16 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Design of Cascaded H-bridge converter for Insulation Testing” ระหวางวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2552
ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต
9. ลําดับที่ 17 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Cascaded H-bridge Converter for a New Type of The VLF High Voltage Generator”
ระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศจีน
10. ลําดับที่ 3–17 รายละเอียดคาใชจายตางๆ ใหเปนไปตาม บัญชีรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรทุนในการประชุมพิจารณาจัดสรรทุน ครั้งที่ 2/2552

