
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
    (อธิการบดี) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น)      
3. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ    กรรมการ  
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)  
5. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข    กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 
    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ   กรรมการ 
    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
9. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน     เลขานุการ 

(ผู้อ านวยการกองกลาง) 
10. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน)  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์    กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ) 
4. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง      กรรมการ/ติดราชการ  

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ/ติดราชการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
6. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ/ติดราชการ  
    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์  ต าแหน่ง บุคลากร  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ในการนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณารายงาน
การประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และหากมีความเห็นและข้อเสนอแนะประการใด 
ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมลงในรายงานการประชุมและส่งคืนมายังฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด) 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2565         

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน
และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบ 
ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

4.1 การขออนุญาต ไปศึ กษาต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
จ านวน 2 ราย (อาจารย์นรินทร์ 
อุ่นแก้ว ,อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์) 

1. อนุญาตให้ อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
2. อนุญาตให้ อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และอาทิตย์ ) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

งานทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม
ให้อาจารย์ทั้งสองรายทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

นครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 
2565 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง 
ด้วย มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 1 ราย คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา
ราชการ ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

มีคุณสมบัติฯ ผศ.อธิบ 
1. พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
2. เป็นผู้ที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมแล้ว จะต้องมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้
ส าหรับการไปศึกษาเพิ่มเติมฯ ที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย 

 
เกษียณอายุปี 2580 

3. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่าปฏิบัติราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่
ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
(กรณีผู้ที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง จะไปศึกษาได้เมื่อพ้นโทษตัดเงินเดือน/ค่าจ้างแล้ว) 

 

4. ผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิ หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามระเบียบนี้ หรือ
ตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้า
มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคคลซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามก าหนดไปศึกษาฯ ให้หน่วยงานพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

 

2. มีหนังสือขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ไปสมัครสอบและสอบคัดเลือกเรียบร้อย 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. ให้เพ่ิมคุณสมบัติหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม         
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 9 เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเดียวกัน 

2. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อ ระบุด้วยว่า ไปศึกษา
หลักสูตรกี่ปี เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอต่อไป   
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3. ให้เพ่ิมหลักเกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามข้อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษา
เพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  ในการเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อในรายต่อไป โดยจัดท าเป็นตาราง ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาเพิ่มเติมฯ (ข้อ ๙) ความเห็น 
๑. สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
งานหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและอธิการบดีอนุญาต 

 

๒. ต้องเป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถานศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

 

4. ควรแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้
เวลาราชการในการศึกษา ต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุก ๆ ภาค
เรียนให้ผู้บัญชาชั้นต้นทราบ เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามข้อ ๒๙ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564  เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  10.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   ผู้อ านวยการกองกลาง/เลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


