
                   
 

                                                               
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เร่ือง  การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร คร้ังท่ี  2/2553 

     
 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีพันธกิจท่ีจะตองผลิตนักวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง
รวมท้ังการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงองคประกอบท่ีสําคัญจะชวยใหบรรลุพันธกิจและคุณภาพของบุคลากร               
ซ่ึงจะตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับผิดชอบ 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 (1)  และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ือง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ือง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552  
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  10 
มิถุนายน พ.ศ. 2553  คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 16 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 
 
       
          (นายวิวรรธน  มุขดี) 
             รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สําเนาคูฉบับ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2553 

ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2553 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง/สังกัด ประเภท สถานที่/สาขา ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา หมายเหตุ 

 
1. 
 

นางสาวกรรณิการ  สุจริตจันทร 
นักวิชาการวิศวกรรมโยธา 
สังกัดกองนโยบายและแผน 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาโท 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิศวกรรมและ 
การบริหารการกอสราง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 136,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 136,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

2. นายศักดา  พิมพแกว 
นักวิชาการบริหารงานกีฬา 
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาโท 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาการบริหาร 
จัดการกีฬา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 90,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 80,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

3. อาจารยศิริพร  คําขาด 
อาจารยระดับ 6 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาโท 

(เพิ่มเติม) 

สาขาวรรณคดีญี่ปุน 
มหาวิทยาลัยโตไก  
ประเทศญี่ปุน 

ภาคเรียนที่ 1/2553  
เปนจํานวนเงิน 543,593.75 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

4. อาจารยณัฐกฤตา   อินสุข 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคปกติ) 

สาขาวิทยาศาสตรนาโนและนาโน
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 279,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 279,000 บาท 
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 279,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

5. อาจารยศรัณยู  เรือนจันทร 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 
ปการศึกษา 2553 

 

6. อาจารยอังกาบ  บุญสูง 
อาจารยเทียบระดับ 4 
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาศิลปะและ 
การออกแบบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท 
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 128,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2553 

ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2553 (ตอ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง/สังกัด ประเภท สถานที่/สาขา ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา หมายเหตุ 

 
7. 
 

อาจารยนฤภรณ  เปาะทอง 
อาจารยเทียบระดับ 4  

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชานิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 261,200 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 244,500 บาท 

รายการที่แสดง
ใบเสร็จรับเงินให
เปนไปตามหมายเหตุ
ลําดับที่ 7 

8. อาจารยเพิ่มศักดิ์   พันธแตง 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(ระบบสารสนเทศ) 

ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 322,450 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 253,000 บาท 
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 126,500 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน, 
คาบํารุงการศึกษา, 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

9. อาจารยกัลยรัตน  คําพรม 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(ระบบสารสนเทศ) 

ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 322,450 บาท 
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 253,000 บาท 
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 126,500 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน, 
คาบํารุงการศึกษา, 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

10. อาจารยพัทธ  ธิมาคํา 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุน 
เพื่อเขารวมอบรม  
ณ ตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  
เปนจํานวนเงิน 52,955 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน 

11. อาจารยพีระพล  ขุนอาสา 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 
ทุนนําเสนอผลงาน  
ณ ตางประเทศ 

เมืองเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
เปนจํานวนเงิน 73,705 บาท 

 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน, 
คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา 

12. อาจารยกาญจนา  ดาวเดน 
อาจารยเทียบระดับ 4 
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ 

ทุนนําเสนอผลงาน 
ณ ตางประเทศ 

เมือง Dalian 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
เปนจํานวนเงิน 76,257 บาท 

 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,  
คาตั๋วเครื่องบิน 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2553 

ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2553 (ตอ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง/สังกัด ประเภท สถานที่/สาขา ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา หมายเหตุ 

13. อาจารยพนินท  เครือไทย 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ทุนนําเสนอผลงาน 
ณ ตางประเทศ 

ประเทศไตหวัน 
 

เปนจํานวนเงิน 43,905 บาท 
 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน, 
คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา 

14. 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสระ 
                                 อินจันทร     

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 6 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 

ทุนนําเสนอผลงาน  
ณ ตางประเทศ 

เมือง Chengdu 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
เปนจํานวนเงิน 50,187 บาท 

 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,  
คาตั๋วเครื่องบิน 

15. นางพจนีย   อินจันทร 
นักวิชาการเลขานุการ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 
ทุนทําวิทยานิพนธ 
ระดับปริญญาโท 

สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท  

16. นายกฤษณะ  คําฟอง 
ผูรับทุนบุคคลภายนอก 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 

ทุนทําวิทยานิพนธ 
ระดับปริญญาเอก 

สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
เปนจํานวนเงิน 33,000 บาท 

 
 

 
หมายเหตุ :  ลําดับที่ 1-2 ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  
   ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 5,000 บาท สําหรับระดับปริญญาโท, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
     ลําดับที่ 3 ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมชวงขยายเวลาการศึกษาตอ 1 ภาคเรียน ในระดับปริญญาโท ตามแผนการเรียนของมหาวิทยาลัยโตไก สาขาวรรณคดีญี่ปุน กําหนดไว 3 ป 
     ลําดับที่ 4 ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  
   ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน,  
   (4) ผูไดรับทุนที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาและไมมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือน ใหไดรับคาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 6,500 บาท สําหรับผูศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2553 

ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2553 (ตอ) 
 
หมายเหตุ : ลําดับที่ 5 ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของสถาบัน 

ที่ศึกษาตอในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2546 
    ลําดับที่ 6 ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  
   ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
    ลําดับที่ 7 ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจดัสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  
   ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
   สําหรับคาบํารุงการศึกษา, คาลงทะเบียน, คาธรรมเนียม, คาสนับสนุนการศึกษา ,คาขึ้นสอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, คาขึ้นสอบปองกันขอเสนอดุษฎีนิพนธ  
    และคาสอบปองกันดุษฎีนิพนธ ใหแสดงใบเสร็จรับเงิน 
    ลําดับที่ 8-9 ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  
   ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
    ลําดับที่ 10 ทุนอุดหนุนเพื่อเขารวมอบรม ระหวางวันที่ 23 เมษายน 2553 – 14 พฤษภาคม 2553 (เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา) 
    ลําดับที่ 11 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Impulsive Environment Sound Detection by Neural Classification of Spectrogram and Mel-Frequency Coefficient Image” 
   ระหวางวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2553 
    ลําดับที่ 12 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “A CMOS Fully Differential Operational Transconductance Amplifier Operation in Sub-threshold Region and Its  
   Application”  ระหวางวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553 
    ลําดับที่ 13 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “The Evaluation of Housewives groups in Rural Economy on the Technical Efficiency in Northern Thailand”  
   ระหวางวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2553 
    ลําดับที่ 14 ทุนอุดหนุนเพื่อนําเสนอผลงานเรื่อง “Convergence Theorem of a New Iterative Method for Mixed Equilibrium Problem and Variational Inclusions Approach 
   to Variational Inequalities” ระหวางวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2553 
    ลําดับที่ 15 ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” 
    ลําดับที่ 16 ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและแผนดินถลม  
   สําหรับองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ”  


