สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2553

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 3/2553 เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
ลําดับที่ 8 อาจารยเพิ่มศักดิ์ พันธแตง
ลําดับที่ 9 อาจารยกัลยรัตน คําพรม
ลําดับที่ 16 นายกฤษณะ คําฟอง
ยกเลิกทั้งรายการและใหใชประกาศฉบับนี้แทน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 14 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ลําดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

ผูรับทุนบุคคลภายนอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก

สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปนจํานวนเงิน 89,300 บาท

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)

อาจารยเพิ่มศักดิ์ พันธแตง

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)

นางพนารัตน หาญสมบัติ

จนท.เทคนิคประมวลผล
สังกัดกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

อาจารยบุญลอย จันทรทอง

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ

อาจารยภาณุรังษี เดือนโฮง

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ

นายกฤษณะ คําฟอง

อาจารยกัลยรัตน คําพรม

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สาขาดุริยางคศิลป (ดนตรีวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาการศึกษา
นันทนาการและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 294,200 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 291,000 บาท
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 321,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาสนับสนุนการศึกษา
คาบํารุงการศึกษา,
คาธรรมเนียมการศึกษา

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 294,200 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 291,000 บาท
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 321,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาสนับสนุนการศึกษา
คาบํารุงการศึกษา,
คาธรรมเนียมการศึกษา

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2/2553
ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 202,000 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 148,000 บาท
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 196,000 บาท
ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 114,560 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 114,720 บาท
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 114,720 บาท
คาธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ 50,000 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือ
คาธรรมเนียมการศึกษา
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาธรรมเนียมการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

อาจารยปริญญา ดีรัศมี

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

8.

อาจารยสันติ บุญทัศนกุล

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

9.

อาจารยสุรพล ชุมกลิ่น

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนจํานวนเงิน 46,000 บาท

10.

นางสาวสาวิตรี สรอยสุดสวาท

นักวิชาการเลขานุการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ทุนทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท

สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท

11.

อาจารยศรัณยู เรือนจันทร

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก

สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เปนจํานวนเงิน 76,000 บาท

12.

ผศ. ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ
เผยแพรบทความ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

เปนจํานวนเงิน 24,660 บาท

7.

ชื่อ - สกุล

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงิน 190,000 บาท
ปการศึกษา 2554 เปนจํานวนเงิน 190,000 บาท
ปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 190,000 บาท
ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2555
สาขา Animation and Multimedia จํานวนเงินตลอดหลักสูตรการศึกษา 3 ป
มหาวิทยาลัย St.Petersburg State เปนจํานวนเงิน 83,000 US$ แบงเปนคาใชจายดังนี้
- คาลงทะเบียน เปนจํานวนเงิน 24,000 US$
University of Cinema and
- คาเอกสารตํารา, คาที่พัก, คาใชจายสวนบุคคล
Television ประเทศรัสเซีย
เปนจํานวนเงิน 59,000 US$
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หมายเหตุ
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน

แสดงใบเสร็จรับเงิน
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ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (ตอ)
ลําดับ
ที่
13.

14.

ชื่อ - สกุล
ผศ. ดร.อิสระ อินจันทร

อาจารยรวมพร มาลา

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2-3

ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5
ลําดับที่ 6

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 6
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ
เผยแพรบทความ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

เปนจํานวนเงิน 11,257 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)

สาขาวิชาผูนําทางการศึกษา
(Educational Leadership)
มหาวิทยาลัย Sam Houston State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 ภาคการศึกษา
เปนจํานวนเงิน 9,838 US$

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน

ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและแผนดินถลม
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ”
ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ขอ 7 (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน,
คาสนับสนุนการศึกษา ประกอบดวย คาเอกสาร หนังสือประกอบการศึกษา, คาใชจายไปตางประเทศ วิชาโครงการระหวางประเทศชั้นสูง,
คาใชจายในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ ณ ตางประเทศ
ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของสถาบัน
ที่ศึกษาตอในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2546
ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทุนอุดหนุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552
ขอ 7 (2) คาเอกสารตํารา วัสดุการศึกษา ภาคเรียนละ 6,000 บาท สําหรับระดับปริญญาเอก, (3) คาที่พักเดือนละ 2,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2553
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (ตอ)
หมายเหตุ : ลําดับที่ 7

ลําดับที่ 8
ลําดับที่ 9
ลําดับที่ 10
ลําดับที่ 11
ลําดับที่ 12
ลําดับที่ 13
ลําดับที่ 14

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
คาใชจายคิดคํานวณเปนเงินไทยดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน
ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสรางฟงกชันสมาชิกของอินเทอวัลไทปทูดวยพอสซิบิลิสติกซีมีนส สําหรับการตรวจจับกอนหินปูนขนาดเล็ก
ในภาพรังสีเตานม”
ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ”
ทุนอุดหนุนเพื่อทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบความพรอมในการดูแลตนเองของชุมชนที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ําทวม และดินถลมในจังหวัดอุตรดิตถ”
ทุนอุดหนุนเพื่อตีพิมพเผยแพรบทความเรื่อง 1. “Band Congruence on E-inversive E-Semigroups” ในวารสาร International Journal of Algebra
2. “Congruence on P-inversive Semigroups” ในวารสาร Advances and Applications in Mathematical Sciences
ทุนอุดหนุนเพื่อตีพิมพเผยแพรบทความเรื่อง “Iterative method for a generalized equilibrium problem and fixed point problems of nonexpansive mappings”
ในวารสาร Applied Mathematical Sciences
คาใชจายคิดคํานวณเปนเงินไทยดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน

สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง แกไขประกาศใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2553

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 3/2553 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2553 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในบัญชีรายละเอียดแนบทาย
ประกาศ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
จึงใหแกไขรายละเอียด แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ลําดับที่ 6 อาจารยภาณุรังษี เดือนโฮง
ตารางสถานที่/สาขา
“จากเดิม”
“แกไขเปน”

สาขาการศึกษา นันทนาการและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาการกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกนั้นคงไวตามเดิม
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

