
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 6/2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. 

(ประชุมผ่านระบบออนไลน์) 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์    ประธานกรรมการ 

(อธิการบดี)        
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     รองประธานกรรมการ 

(รองอธิการบดี) 
3. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ 
    (รองอธิการบดี) 
4. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง     กรรมการ 

(รองอธิการบดี)  
5. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข    กรรมการ 
    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 
    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
9. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน      เลขานุการ 
    (ผู้อ านวยการกองกลาง)  
10. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดี) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดี) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล    กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
4. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
5. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ/ติดราชการ  
   (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖4 ประชุมผ่านระบบออนไลน์          
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที ่10 

ในการนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และหากมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประการใด ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมลงในรายงานการประชุมและส่งคืนมายังฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด) 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 5/2564         

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.1 ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ 
สุขสมวัฒน์ 

อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ 
สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ ไปศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
(เรียนเสาร์ – อาทิตย์) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 
2564  ถึ ง วั นที่  21  สิ งหาคม  2567 
(หลักสูตร 3 ปี) โดยให้ส่งเอกสารตารางเรียน
พร้ อมรั บรองส า เนาถู กต้ อ ง  มายั ง ง าน
ทรัพยากรบุคคล  กองกลาง  ส านั กงาน
อธิการบดี 

งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประชุมให้อาจารย์ทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

ทั้งนี้ หากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ    
สุขสมวัฒน์ มีความประสงค์จะขออนุญาต    
ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาหรือ
ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วนต้อง
เ ส น อ บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม เ พื่ อ ข อ อ นุ ญ า ต
มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษา
ต่อฯ และให้จัดท าสัญญาไปศึกษาต่อฯ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ราย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์
และอาทิตย์) ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย 
ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น          
เริ่มตั้งแตว่ันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 

1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 รวมอายุงาน 10 ปี 8 เดือน   

2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง จาก

มหาวิทยาลัยเกริก 
- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง จาก

มหาวิทยาลัยเกริก 
3) ไม่ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื่อไปสมัครสอบและสอบคัดเลือกหลักสูตรดังกล่าว 
4) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  
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แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กรณีศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ 
1) มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติมฯ และข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
2) ขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้สมัครสอบและสอบคัดเลือก 
3) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลั่นกรองการศึกษาต่อ 
4) มีคุณสมบัติในการขอรับการพิจารณารับทุนพัฒนาบุคลากรจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
5) สามารถยื่นปรับคุณวุฒิ และขอปรับเงินเดือน (กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ าของวุฒิที่ส าเร็จ

การศึกษา)    
ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ให้  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
เนื่องจากการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาในครั้งนี้จะไม่อยู่ภายใต้สิทธิที่จะขอสมัครเพ่ือขอรับทุนจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ไม่ได้ขออนุญาตสมัครสอบและสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้ารับการศึกษาต่อตามแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

4.2 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ราย อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยครูซานตง ประเทศจีน 
ด้วยทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจ าปีการศึกษา 2564/2565   

ในการนี้ อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2567    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 

สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน รวมอายุงาน 3 ปี 4 เดือน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
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- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

- ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก 
Shandong University ประเทศจีน 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครเพ่ือขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจ าปีการศึกษา 2564/2565 เพ่ือไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ระดับ
ปริญญาเอก ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยครูซานตง ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผ่านความเห็นจากคณบดีอนุญาต 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือขอรับทุนรัฐบาลจีนภาย         
ใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจ าปีการศึกษา 2564/2565 เพ่ือไปศึกษาต่อหลักสูตร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

5) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากหัวหน้าภาควิชา และคณบดีอนุญาต 

6) กรณีที่อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศระดับปริญญาเอก           
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยครูซาน
ตง ประเทศจีน ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมฯ แจ้งว่าการลาไปศึกษาต่อครั้งนี้ไม่
ส่งผลกระทบต่อภาระงานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา และในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาง
สาขาวิชาจะเปลี่ยนแปลงเป็นอาจารย์ He Xiaoxue ซึ่งมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย เรื่อง The 
Introduction of Internet-aided Teaching into the Chinese Newspaper Periodical Course ตีพิมพ์
เผยแพร่ผ่านการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด และในส่วนรายวิชาที่รับผิดชอบได้มอบหมายให้อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาจีนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแทนเรียบร้อยแล้ว 

แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ
บุคลากร มีดังนี้ 

1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการยินยอม
จากสาขาวิชาโดยมีมติท่ีประชุมสาขาวิชาแนบ 

2) กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
3) และหากมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องมีการท าสัญญาจ้าง

และอาจารย์ผู้นั้นต้องมีผลงานทางวิชาการ ตามประกาศฯ มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. ก าหนด 
4) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้ใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่          

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงานทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (เกณฑ์ต้องเป็น
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี) 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. พิจารณาอนุญาตให้  อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ 
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มหาวิทยาลัยครูซานตง ประเทศจีน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา 2019 
จึงท าให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศจีนได้ ดังนั้นจึงอนุญาตให้ศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้บริหารการจัดการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อนิสิตนักศึกษา  

2. หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา 2019 ณ ประเทศจีน เป็น
ปกติและสามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศจีนได้ ให้อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว น าหลักฐาน
การเดินทางมายืนยันว่าสามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศจีน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาและจัดท าสัญญาไปศึกษาต่อฯ ตามระเบียบต่อไป 

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัย
ครูซานตง ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ โดยให้
บริหารการจัดการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ หาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปกติและสามารถเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศได้ ให้อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว น าหลักฐานการเดินทางมายืนยันว่าสามารถเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ณ ประเทศจีน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาราชการและจัดท าสัญญา     
ไปศึกษาต่อตามระเบียบต่อไป 

4.3 แจ้งการลาออกจากการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญป้ัน 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้แจ้งการลาออกจากการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว โดยให้เหตุผลว่าแนวทางเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ไม่สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรที่เริ่มศึกษามาตั้งแต่ต้นจึงคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ ใช้เวลาราชการบางส่วนโดยไปศึกษาต่อในวันพุธและวันศุกร์ 

เวลา 09.00-12.00 น. ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 (104 วัน)       
(ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 102/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)   

๒) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 81/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563) 

3) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขอแจ้งการลาออกจากการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 ข้อ 28 ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อรายใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ได้ 
รวมทั้งผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องชด ใช้คืนเงินทุนและเงินเดือน         
เงินค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพ่ิมอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ได้รับไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและเบี้ยปรับอีกสองเท่า
ของเงินที่ต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ หรือปฏิบัติงานชดใช้          
ไม่ครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เพราะถึงแก่ความตาย หรือถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ  
ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบให้ระงับไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินและเบี้ยปรับจ านวน
ดังกล่าวคืนแก่มหาวิทยาลัย” ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.83 ลงวันที่ 26 
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กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ 26 ระบุไว้ว่า “การขอผ่อนผันให้นับ
ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ตามข้อ 20 ข้อ 21 และ
ข้อ 22 ของระเบียบฯ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดท าสัญญาและสัญญา
ค้ าประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6”   

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล ได้ค านวณจ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้และเงินค่าจ้างที่
ได้รับระหว่างที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อพร้อมเบี้ยปรับสองเท่า ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น          
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
การพิจารณากรณีให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น ปฏิบัติราชการชดใช้ระยะเวลาที่ลาไป

ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน นั้น ไม่ได้อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การศึกษาต่อของบุคลากรฯ ดังนั้น จึงมีความเห็นให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นกรณีดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เพ่ือจักได้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติต่อไป โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการน าเข้าที่ประชุม
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม 
มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากรฯ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) พิจารณาให้
ความเห็นกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น ลาออกจากการศึกษาในระดับปริญญาเอก และจะต้องปฏิบัติ
ราชการชดใช้ระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

4.4 ขอให้พิจารณาการชดใช้เงินเดือนที่ได้รับระหว่างการลาไปศึกษาต่อ  
ราย อาจารย์พิเนต ตันศิริ  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย อาจารย์พิเนต ตันศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ขออนุญาต

ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เพ่ือเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ  
งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์พิเนต ตันศิร ิประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) อาจารย์พิเนต ตันศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้อยู่ระหว่าง

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยทุนส่วนตัว 

2) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ครั้งที่ 1 โดยไปศึกษาต่อในวัน
อังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 
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สิงหาคม 2562 (52 วัน) (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1128/2561 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561) 

3) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ครั้งที่ 2 โดยไปศึกษาต่อ          
ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (18 วัน) (ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 883/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562)   

4) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 
(ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 35/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563) 

5) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์พิเนต ตันศิริ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 ข้อ 28 ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อรายใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ได้ 
รวมทั้งผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องชดใช้คืนเงินทุนและเงินเดือน         
เงินค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพ่ิมอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ได้รับไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและเบี้ยปรับอีกสองเท่า
ของเงินที่ต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ หรือปฏิบัติงานชดใช้          
ไม่ครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เพราะถึงแก่ความตาย หรือถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ  
ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบให้ระงับไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินและเบี้ยปรับจ านวน
ดังกล่าวคืนแก่มหาวิทยาลัย” ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.83 ลงวันที่ 26 
กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ 26 ระบุไว้ว่า “การขอผ่อนผันให้นับ
ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ตามข้อ 20 ข้อ 21 และ
ข้อ 22 ของระเบียบฯ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดท าสัญญาและสัญญา
ค้ าประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6”   

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล ได้ค านวณจ านวนเงินค่าจ้างที่ได้รับระหว่างที่ได้รับอนุญาตไป
ศึกษาต่อพร้อมเบี้ยปรับสองเท่า ราย อาจารย์พิเนต ตันศิริ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
การพิจารณากรณีให้อาจารย์พิเนต ตันศิริ ชดใช้เงินค่าจ้างช่วงระยะเวลาที่ได้รับระหว่างการ

ลาไปศึกษาต่อนั้น ไม่ได้อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากรฯ 
ดังนั้น จึงมีความเห็นให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาให้ความเห็นกรณีดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เพ่ือจักได้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป 
โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการน าเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม 
มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากรฯ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้
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ความเห็นกรณี อาจารย์พิเนต ตันศิริ ลาออกจากการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และจะต้องด าเนินการชดใช้
เงินค่าจ้างที่ได้รับช่วงระหว่างลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์    อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   ผู้อ านวยการกองกลาง/เลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


