
                   
 

                                                               
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เร่ือง  การใหทุนอุดหนนุเพื่อการพัฒนาบุคลากร คร้ังท่ี  3/2552 

     
 
  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 3/2552 เม่ือวันจันทรท่ี  20 
กรกฎาคม  พ.ศ.  2552   คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ดังนี้ 

  1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ือง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร คร้ังท่ี 2/2551 ซ่ึงประกาศเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 
   ลําดับท่ี 7 อาจารยสุพัตรา  ธิมาคํา ยกเลิกท้ังรายการและใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 13 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  25  กันยายน  2552 
 
       
          (ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สําเนาคูฉบับ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2552 

ลงวันที่ 25  กันยายน  2552 
 

ลําดับ
ที่ 

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

 
1. 
 

อาจารยจาตุรันต  จริยารัตนกูล 
อาจารยเทียบระดับ 4 
คณะมนุษยศาสตร ฯ 

ทุนอุดหนุน 
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท 

สาขาทัศนศิลป 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ในวงเงิน 28,000 บาท  

2. อาจารยพิทยา  ยาโม 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

ทุนอุดหนุน 
การทําวิทยานิพนธ 
ระดับปริญญาโท 

สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ในวงเงิน 10,000 บาท  

3.  อาจารยสุภาภรณ  จับจาย 
อาจารยเทียบระดับ 4 
สังกัดคณะครุศาสตร 

ทุนอุดหนุน 
การทําวิทยานิพนธ 
ระดับปริญญาเอก 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในวงเงิน 33,000 บาท  

4.  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสระ 
                                     อินจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย 
เทียบระดับ 6 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ 
เผยแพรงานวิจัย 

ตีพิมพในวารสาร 
International Mathematical 

Forum 
ในวงเงิน 12,956 บาท แสดงใบเสร็จรับเงิน 

5. อาจารยพีระพล  ขุนอาสา 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ 
ทุนนําเสนอผลงาน 
ณ ตางประเทศ 

ณ เมืองแอตแลนตา 
รัฐจอรเจีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามจายจริงในวงเงิน 128,136 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน 
คาตั๋วเครื่องบิน,
คาลงทะเบียน,คาที่พักใน
ตางประเทศ,คาทําวีซา 

6. นางสาวฉัตรพร  คําขาด 
ทุนบุคลากรภายนอก 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา 
Applied Linguistics 

มหาวิทยาลัย Northumbria 
1 ปการศึกษา เปนจํานวนเงิน 14,945.83 ปอนด 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2552 
ลงวันที่ 25  กันยายน  2552 (ตอ) 

 
ลําดับ
ที่ 

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

7. อาจารยภาศิริ  เขตปยรัตน 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
ตอระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาการบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 168,000 บาท 
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 163,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 153,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 

8.  อาจารยจริยา  พิชัยคํา 
อาจารยเทียบระดับ 4 
สังกัดคณะครุศาสตร 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
ตอระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาหลักสูตร 
และการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 128,000 บาท 
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 128,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 

9. อาจารยปาริชาต  กัณฑาทรัพย 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 168,000 บาท 
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 168,000 บาท 
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 168,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 

10. อาจารยประยงค  รื่นณรงค 
อาจารยเทียบระดับ 3 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุน 
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท 

สาขามานุษยดุริยางควิทยา 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
ในวงเงิน 26,500 บาท  

11. อาจารยพัทธ  ธิมาคํา 
อาจารยเทียบระดับ 4 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก 

(ภาคปกติ) 

สาขาบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

ปการศึกษา 2551 ตามจายจริง 414,500 บาท 
ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 256,000 บาท 
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 181,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 

12. นางสาวสุมนธา  กาแกว 
ทุนบุคลากรภายนอก 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ 
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2552 ตามจายจริง 128,000 บาท 
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 128,000 บาท 

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2552 
ลงวันที่ 25  กันยายน  2552 (ตอ) 

 
ลําดับ
ที่ 

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

13. นายพงศเทพ  กุลชาติชัย 
ทุนบุคลากรภายนอก 
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ 

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
The University of Adelaide 

ประเทศออสเตรเลีย 

1. คาวีซา 11,700 บาท 
2. คาตั๋วเครื่องบิน 43,000 บาท 
3. คาประกันสุขภาพ 938 ดอลลารออสเตรเลีย 
4. คาใชจาย 2 ปการศึกษา ใน The University of  
    Adelaide ประเทศออสเตรเลีย 
    4.1 คาลงทะเบยีนปละ 26,700 ดอลลารออสเตรเลีย 
    4.2 คาเอกสารตําราปละ 759.99 ดอลลารออสเตรเลีย 
    4.3 คาทีพ่ัก/คาใชจายสวนบุคคลปละ 12,000 ดอลลาร 
          ออสเตรเลีย 

แสดงใบเสร็จรับเงิน  
คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, 
คาลงทะเบียน 

 
 

หมายเหตุ    1. ลําดับที่ 1 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ความทรงจําในโลกสวนตัว” 
     2. ลําดับที่ 2 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การใชคําปฏิสันถารภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาของมัคคุเทศกชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม” 
     3. ลําดับที่ 3 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทัศนสมรรถนะ สําหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

         อุตรดิตถ” 
      4. ลําดับที่ 4 ทุนอุดหนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยเรื่อง “Iterative method for a generalized equilibrium problem and fixed point problems of nonexpansive mappings in  

         Hilbert spaces” 
      5. ลําดับที่ 5 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Singing Voice Recognition based on Matching of  Spectrogram Pattem” 
      6. ลําดับที่ 6,13 คาใชจายคิดคํานวณเปนเงินไทยดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน 
 
 
 



 
 
      7. ลําดับที่ 7-9 คาเอกสารตําราและคาที่พัก ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552  

           ขอ 7 ทุนสําหรับการศึกษาตอในประเทศ (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับปริญญาเอก 
      8. ลําดับที่ 10 ทุนอุดหนุนในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “พิธีเสนตัว : กรณีศึกษาดนตรีและพิธีกรรมของชาวโซงบานดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง 
              จังหวัดสุพรรณบุรี” 
      9. ลําดับที่ 12 คาเอกสารตํารา และคาที่พัก/คาใชจายสวนบุคคล ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

           ภายนอก พ.ศ. 2552 ขอ 7 ทุนสําหรับการศึกษาตอในประเทศ (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 5,000 บาท สําหรับระดับปริญญาโท 
          (3) คาที่พักและคาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 6,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 

 
 
 


