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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 
2. รองอธิการบดี        รองประธานกรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์)  
3. รองอธิการบดี       กรรมการ 

(อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์)   
4. รองอธิการบดี       กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
5. รองอธิการบดี       กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 
6. รองอธิการบดี       กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)  
7. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 
8. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ 
    (อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด) 
9. ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
    (อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว) 
10. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ)    
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
12. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) 
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
14. ผู้อ านวยการกองกลาง     เลขานุการ 

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 
15. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)  
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เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563  
ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที ่9  

ในการนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารายงาน
การประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม แล้วแจ้งผลการตรวจสอบและหากมีความเห็น
เป็นประการใด ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมลงในรายงานและส่งคืนที่งานทรัพยากรบุคคล ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
รายงานการประชุมแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖3 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2563         

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.1 การขออนุญาตลาศึกษา
ต่อภายในประเทศ ระดับ
ปริญญาเอก ภาคปกติ  
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ราย อาจารย์ปราโมทย์  
ระวิน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควร
อนุญาตให้ อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ         
ภาคปกติ  ( ใ ช้ เ วลาราชการ เต็ ม เ วลา ) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 
10 มกราคม 2565 มีก าหนด 1 ปี  
โดยมอบหมายให้คณบดี 4 คณะ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการไปศึกษาต่อของ
บุคลากรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ดังนี้  
1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษา

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อย
แล้วดังนี ้
1. ค าสั่ง มรภ.อย. ท่ี 67/2564  
ลว. 26 มกราคม 2564 
2. สัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  
ที่ 0001/2564 ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2564  
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

ต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการ
ยินยอมจากสาขาวิชาโดยมีมติที่ประชุม
สาขาวิชาแนบ 
2) กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้
เรียบร้อย 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จะใช้ใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงาน
ทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร่และจะต้องเป็นผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 5 ปี กรณีที่ เป็นใบรับรองการ
ตีพิมพ์เผยแพร่จะไม่สามารถใช้ได้ 
4) และหากมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องมีการท า
สัญญาจ้างและอาจารย์ผู้นั้นต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการ ตามประกาศมาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 
5) ให้คณะจัดท ารายงานการประชุมเรื่อง
การขออนุญาตไปศึกษาต่อและอาจารย์ที่จะ
มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้
ละเอียดและชัดเจน 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการ

บางส่วน) ราย อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ด้วยทุนส่วนตัว   

ในการนี้ อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 
25 ธันวาคม 2564 โดยขอไปศึกษาในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. คิดเป็น 7 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ซึ่งไม่กระทบกับภาระงานสอนในวันดังกล่าว เพ่ือไปพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์    

 
 



4 
   

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 5 ปี 4 เดือน  
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชารัฐศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพื่อไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 

5) และต่อมาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อนอกเวลาราชการตามหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2560  

6) และต่อมาได้มีการประชุมสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 

7) และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการบางส่วน) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
กรรมการในที่ประชุมแจ้งว่า  ได้สอบถามอาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล ในเบื้องต้นว่ามีความ

จ าเป็นต้องขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางสว่น เนื่องจากจะพ้นสภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ขอไปท าวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ประธานสรุปว่า กรณีการไปศึกษาต่อของอาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ที่บังคับใช้ฉบับปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบใหม่ที่จะใช้บังคับอยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยให้ชดใช้เป็นระยะเวลาสองเท่าของจ านวนวันที่ไปศึกษาต่อ และให้อาจารย์ท าหนังสือและ
ส่งเอกสารหลักฐานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยให้รับรองว่า อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล ได้ด าเนินการ
เก็บข้อมูลเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ขอไปจริง และเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้ มอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ทราบและด าเนินการ 
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มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศภาคพิเศษ หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพ่ือไปพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการแจ้ง อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล 
ท าหนังสือและส่งเอกสารหลักฐานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยให้รับรองว่า อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล 
ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ขอไปจริง และเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 

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


