สําเนาคูฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง การใหทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2552

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
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2552 เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหกับบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 11 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

-2บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2552
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ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ - สกุล

อาจารยกิตติ เมืองตุม

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(เพิ่มเติม)

2.

อาจารยนนทนันทน เชื้อพลากิจ

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะครุศาสตรฯ

3.

อาจารยสุดารัตน ฟกแกว

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดโรงเรียนสาธิต

4.

อาจารยจารุวรรณ เลียวฤวรรณ

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดโรงเรียนสาธิต

5.

6.

อาจารยสุรพล ชุมกลิ่น

อาจารยเทียบระดับ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

อาจารยสุดารัตน รอดบุญสง

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตรฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาโท
(เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเทศออสเตรเลีย

1. คาใชจายประจําเดือน เปนจํานวนเงิน 6,000 ยูโร
2. คาหนังสือ และอุปกรณการศึกษาเหมาจาย
เปนจํานวนเงิน 285 ยูโร
3. คาประกันสุขภาพ เหมาจาย เปนจํานวนเงิน 100 ยูโร

สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สาขาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สนับสนุนเปนคาลงทะเบียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2552 เปนจํานวนเงิน 10,500 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2552 เปนจํานวนเงิน 14,400 บาท
ปการศึกษา 2/2552 ตามจายจริง 74,100 บาท
ปการศึกษา 2553 ตามจายจริง 137,800 บาท
ปการศึกษา 2554 ตามจายจริง 137,800 บาท
ปการศึกษา 1/2555 ตามจายจริง 68,900 บาท

หมายเหตุ

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
หรือคาลงทะเบียน
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ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 (ตอ)
ลําดับ
ที่

7.

8.

9.

ชื่อ - สกุล

ผศ.ดร. เจษฎา มิ่งฉาย

อาจารยไชยยันต ชนะพรมมา

อาจารยยศภัทรชัย พวงพี

ตําแหนง/สังกัด

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะเกษตรศาสตร

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

อาจารยเทียบระดับ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยีฯ

ประเภท

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

ทุนนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ

สถานที่/สาขา

ประเทศโมรอคโค

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประเทศสิงคโปร

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา
เปนจํานวนเงิน 94,200 บาท แบงเปนรายการดังนี้
1. คาลงทะเบียน
10,000 บาท
2. คาตั๋วเครื่องบิน , คาเดินทางในประเทศ
39,500 บาท
3. คาที่พักในตางประเทศ
30,000 บาท
4. คาเบี้ยเลี้ยงในตางประเทศ
14,700 บาท
เปนจํานวนเงิน 74,436 บาท แบงเปนรายการดังนี้
1. คาลงทะเบียน
17,500 บาท
2. คาตั๋วเครื่องบิน
22,330 บาท
3. คาที่พักในตางประเทศ 3 คืน 22,500 บาท
4. คาเบี้ยเลี้ยงในตางประเทศ 4 วัน 8,400 บาท
5. คาเดินทางในตางประเทศ
3,000 บาท
6. คาเดินทางในประเทศ
706 บาท
เปนจํานวนเงิน 63,650 บาท แบงเปนรายการดังนี้
1. คาลงทะเบียน
23,000 บาท
2. คาตั๋วเครื่องบิน
10,000 บาท
3. คาที่พักในตางประเทศ 3 คืน 17,250 บาท
4. คาเบี้ยเลี้ยงในตางประเทศ 4 วัน 8,400 บาท
5. คาเดินทางในตางประเทศ
3,000 บาท
6. คาเดินทางในประเทศ
2,000 บาท

หมายเหตุ
แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาตั๋วเครื่องบิน

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาตั๋วเครื่องบิน

แสดงใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียน,
คาตั๋วเครื่องบิน

-4บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2552
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 (ตอ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สังกัด

ประเภท

สถานที่/สาขา

ทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก
ทุนอุดหนุนการตีพิมพ
เผยแพรบทความ

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตีพิมพในวารสาร
JP Journal of Algebra,
Number Theory and
Applications

10.

อาจารยชลายุทธ ครุฑเมือง

อาจารยระดับ 7
สังกัดคณะครุศาสตร

11.

ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
สังกัดคณะวิทยาศาสตรฯ

หมายเหตุ : 1. ลําดับที่ 1

ทุนอุดหนุน/ปการศึกษา

หมายเหตุ

ในวงเงิน 27,000 บาท

ในวงเงิน 21,629 บาท

แสดงใบเสร็จรับเงิน

ทุนอุดหนุนการศึกษาตอในชวงระยะเวลาขยายเวลาการศึกษาตอ 6 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 และคาใชจายคิดคํานวณเปนเงินไทย
ดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบันที่ขอเบิกเงินทุน
2. ลําดับที่ 2-4 ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคลากรของสถาบัน
ที่ศึกษาตอในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2546
3. ลําดับที่ 5 ทุนอุดหนุนการศึกษาตอในชวงระยะเวลาขยายเวลาการศึกษาตอ
4. ลําดับที่ 6 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
5. ลําดับที่ 7 ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “เรื่องที่ 1 Factors Related to the Measure for Avian Influenza Control and Prevention in
Uttaradit Province, Thailand เรื่องที่ 2 The Development of Local Public and Model of Organic Farming in the North of Thailand”
ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2552

-5บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2552
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 (ตอ)
หมายเหตุ : 6. ลําดับที่ 8
7. ลําดับที่ 9
8. ลําดับที่ 10
9. ลําดับที่ 11

ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “A Digitally Programmable Voltage-Mode Multifunction Filter Using CCDVCCs”
ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2552
ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเสนอผลงานเรื่อง “Agricultural Machinery Management in Rice Production of Phichit Province”
ระหวางวันที่ 25-29 สิงหาคม 2552
ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในทําวิทยานิพนธเรื่อง “พฤติกรรมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของครู : ปจจัยและการพัฒนา”
ทุนอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการตีพิมพบทความเรื่อง “The Maximum Idempotent Separating Congruence on Eventually Regular Semigroups”

