
  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
    (อธิการบดี) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     กรรมการ  

(รองอธิการบดี)  
3. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ 

(รองอธิการบดี)   
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ 

(รองอธิการบดี)  
5. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง     กรรมการ 

(รองอธิการบดี)  
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ 
    (รองอธิการบดี) 
7. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   กรรมการ 
    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า    กรรมการ 
    แทน (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   กรรมการ  
    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)    
11. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน     เลขานุการ 
    (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
12. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล    กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)  
2. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย์ ไวยกุล    กรรมการ/ติดราชการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์) 



 
2 

 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์  บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมพิจารณาแล้ว           

เห็นว่าคณะกรรมการฯ ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562  
ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการ

เต็มเวลา) ราย อาจารย์สุพิชญา ค าคม 
ด้วย อาจารย์สุพิชญา ค าคม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว  

ในการนี้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มีก าหนด 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์สุพิชญา ค าคม ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รวมอายุงาน 5 ปี   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส าหรับกรณีของ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ได้เสนอบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณบดี และแนบมติที่ประชุมของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว   

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 ข้อ 18 การอนุญาตให้พนักงาน
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มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ให้อนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อน เพ่ือดูผลการศึกษา หากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความก้าวหน้า ให้เสนอขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อได้
คราวละไม่เกิน 1 ปี จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ประกาศก าหนด 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะว่า ไม่ขัดข้องหาก

อาจารย์สุพิชญา ค าคม จะลาไปศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอกในหลักสูตรดังกล่าว แต่ยินดีให้ไปใน
ปีการศึกษา 1/2563 แต่ถ้าหากจะไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2/2562 สามารถให้ไปได้โดยใช้เวลาราชการ
บางส่วน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชา เนื่องจากสาขาวิชานี้มีนักศึกษาที่
เรียนเยอะถ้าไปอาจจะมีผลกระทบได้ หรือหากสาขาวิชายินดีที่จะให้คนนอกมาสอนแทนได้ ก็ให้ใช้เงิน
งบประมาณของสาขาวิชามาจ้าง และให้สอนแทน 

2. ไมอ่นุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา) เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 ก าหนดในข้อ 18 การอนุญาต
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ให้อนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อน เพ่ือดูผลการศึกษา หาก
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความก้าวหน้า ให้เสนอขออนุญาต
ขยายเวลาศึกษาต่อได้คราวละไม่เกิน 1 ปี จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ประกาศก าหนด โดยเห็นควรเสนอให้ 
อาจารย์สุพิชญา ค าคม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยใช้เวลาราชการบางส่วน) เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชา 

3. ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการลาไปศึกษาต่อของบุคลากรให้ชัดเจนเพ่ือให้คณบดีทุกคณะ 
ไดเ้ป็นแนวปฏิบัติก่อนน าเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ต้องได้รับความยินยอม
จากสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชา พร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมของสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาว่าเห็นชอบให้ลาไปศึกษาต่อ 

2) กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
โดยบุคคลที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ทั้งนี้ ต้องใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการตีพิมพ์เผยแพร่ และ 

2.1.1) กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 
2.1.2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องท าสัญญาจ้าง และอาจารย์ผู้ที่มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ต้องมี
ภาระงานสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องมีส่วนร่วมในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 

2.1.3) กรณีที่ไม่สามารถจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทนได้ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์ เพ่ือมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนจะต้องมีการจัดท าสัญญาจ้างโดยให้ใช้งบประมาณของสาขาวิชาในการจ้าง  และต้อง
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มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องมีส่วนร่วมในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 

มติที่ประชุม 
1. ไมอ่นุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา) เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 ก าหนด 

2. เห็นควรเสนอให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก  
ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน) เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชา 

3. ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการลาไปศึกษาต่อของบุคลากรให้ชัดเจนเพ่ือให้คณบดีทุกคณะ 
ได้เป็นแนวปฏิบัติก่อนน าเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ต้องได้รับความยินยอม
จากสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชา พร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมของสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาว่าเห็นชอบให้ลาไปศึกษาต่อ 

2) กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
โดยบุคคลที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ทั้งนี้ ต้องใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการตีพิมพ์เผยแพร่ และ 

2.1.1) กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 
2.1.2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องท าสัญญาจ้าง และอาจารย์ผู้ที่มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ต้องมี
ภาระงานสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องมีส่วนร่วมในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 

2.1.3) กรณีที่ไม่สามารถจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทนได้ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์ เพ่ือมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนจะต้องมีการจัดท าสัญญาจ้างโดยให้ใช้งบประมาณของสาขาวิชาในการจ้าง  และต้อง
มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องมีส่วนร่วมในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์    อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
 


