
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  ผลการพิจารณาการขยายเวลาศึกษาตอของบุคลากรและบุคคลภายนอกผูประสงคเปนอาจารย
 __________________________________________________________

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการใหทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

ทางการศึกษาและการฝกอบรมแกบุคลากรมหาวิทยาลัย    พ.ศ.     2552     และที่แกไขเพิ่มเติม     และโดยมติของ

คณะกรรมการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและการฝกอบรมแกบุคลากร

มหาวิทยาลัย     ในการประชุมครั้งท่ี     1/2561     เมื่อวันที่     2     มิถุนายน     2561     อนุมัติใหบุคลากรและบุคคล
ภายนอกผูประสงคเปนอาจารยขยายเวลาศึกษาตอตามรายละเอียดดังนี้
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล
ประเภท

บุคลากร
หลักสูตร

ระดับการ

ศึกษา

ประเภท

การลา
สถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่

อนุมัติขยายเวลา

1 นางสาวปฐมา

รัตนผลิเจริญสุข

บุคคล
 ภายนอก

ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท

ภาคปกติ

เต็มเวลา มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร

2/2560

2 นางสาวกรวิภา

เลาศรีรัตนชัย

บุคคล
 ภายนอก

ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชานาฏศิลป

ไทย

ปริญญาโท 
 ภาคปกติ

เต็มเวลา สถาบันบัณฑิต
 พัฒนศิลป

2/2560

3 นายธนสิทธ์ิ  

ชมชิด

บุคคล
 ภายนอก

ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะ

 การแสดง

ปริญญาโท

ภาคปกติ

เต็มเวลา มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ

 สวนสุนันทา

2/2560

4 นางสาววิภาวี  
 อาขวานนท

บุคคล
 ภายนอก

ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะ

 การแสดง

ปริญญาโท 
 ภาคปกติ

เต็มเวลา มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ

 สวนสุนันทา

2/2560

5 นางสาวบงกช 

ทิพยสุมณฑา

บุคคล
 ภายนอก

ศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะ

 การแสดง

ปริญญาโท

ภาคปกติ

เต็มเวลา มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ

 สวนสุนันทา

2/2560
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล
ประเภท

บุคลากร
หลักสูตร

ระดับการ

ศึกษา

ประเภท

การลา
สถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่

อนุมัติขยายเวลา

6 นางสาว
 ณัฐวรรณ  

 สมรรคจันทร

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายวิชาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาโลจิสติกส

และโซอุปทาน

ปริญญาเอก 
 ภาคนอกเวลา

บางเวลา มหาวิทยาลัย
 นเรศวร

1/2560-

1/2561

7 นางสาว
 ณัฐกฤตา 

 บุญบงกชรัตน

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายวิชาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก 
 ภาคนอกเวลา

บางเวลา มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร

1/2561

8 นางสาวไพรินทร

มากเจริญ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายวิชาการ

รัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร

ปริญญาเอก
 ภาคปกติ

เต็มเวลา จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย

1/2561

9 นายวิศวินทร
 อัครปญญาธร

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายวิชาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา

ปริญญาเอก
 ภาคปกติ

เต็มเวลา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พระจอมเกลา

ธนบุรี

1/2561

10 นายกมลภ ู

ถนอมสัตย

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายวิชาการ

พยาบาลศาสตร
 ดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาพยาบาลศาสตร

ปริญญาเอก
 ภาคปกติ

เต็มเวลา จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย

1/2561

11 นางสาว
 ศิริวรรณ  

 ร้ิวสุขสันต

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายสนับสนุน

นิเทศศาสตร
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร

ปริญญาโท 
 ภาคนอกเวลา

บางเวลา มหาวิทยาลัย
 สุโขทัย

 ธรรมาธิราช

1/2560-

2/2560

12 นางสาว
 ศิริกันยา  

 ถมทองคํา

พนักงาน

มหาวิทยาลัย
 สายสนับสนุน

บริหารธุรกิจ
 มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไป

ปริญญาโท 
 ภาคนอกเวลา

บางเวลา มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ

 นครปฐม

3/2560-

1/2561

 

ท้ังนี้ ใหผูที่ไดรับการอนุมัติใหขยายเวลาการศึกษาตอ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
 1. ใหมาตดิตอทําสญัญาทีง่านบรหิารทรพัยากรบคุคล มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต

วันท่ีประกาศ  พรอมนําหลักฐานแสดงวันเริ่มตนและส้ินสุดภาคการศึกษาที่ขอขยายเวลาซ่ึงออกโดยสถานศึกษาที่เขารับ
การศึกษา มาแสดงตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญาดวย

2. ตองไมเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษา สาขาวิชา และสถานศึกษา ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุมัติไว

3. ตองรายงานผลการศึกษาตอมหาวิทยาลัยทุก ๆ ภาคการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาที่ออกใหโดย

สถานศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตอ แนบมาดวยทุกครั้ง
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4. กรณีเปนผูท่ีไดรับทุนการศึกษา ใหเบิกคาใชจายตามจริง ภายในวงเงินที่ไดรับและมีหลักฐาน
ฉบับจริงแสดงประกอบการเบิกจายทุกครั้ง

5. เมื่อสําเร็จการศึกษา ตองสงหลักฐานแสดงการสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัยทันที

6. ดําเนินการจัดสงวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ  จํานวน   1   ชุด   ตอคณบดีคณะที่สังกัด  หรือ

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันท่ีสังกัด ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา

7. กรณท่ีีไมปฏบัิตติามสญัญา หรอืถูกสัง่ระงบัการใหทุน หรอืไมจบการศกึษา โดยไมมเีหตอุนัควร

ตองสงใชเงินทุน และเงินชวยเหลือใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจายใหระหวางไปศึกษา พรอมเบี้ยปรับอีกเปนจํานวน

สองเทาของจํานวนเงินท่ีตองชดใชคืนมหาวิทยาลัยทันที

 

 ประกาศ ณ  วันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
30  ส.ค.  61 เวลา  16:01:38  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RABGA-DAANw-A2ADc-ARgA3

 

 


