
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 

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

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

(อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์)   
3. รองอธิการบดี       กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม) 
4. รองอธิการบดี       กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)  
5. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 
6. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ 
    (อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด) 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) 
9. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดี        รองประธานกรรมการ/ติดราชการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์) 
2. รองอธิการบดี       กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ/ติดราชการ 

(อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว) 
4. คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ/ขอลาประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)    
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ/ขอลาประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
6. ผู้อ านวยการกองกลาง      เลขานุการ/ติดราชการ 

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 
  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ ต าแหน่งบุคลากร 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที ่10 

(หมายเหตุ : ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม แล้วแจ้งผลการตรวจสอบและหากมี
ความเห็นเป็นประการใด ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมลงในรายงานและส่งคืน ปรากฎไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด) 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2564         

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบดังนี้ 
ระเบี
ยบ

วาระ
ที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.1 การขออนุญาตลาศึกษา
ต่อภายในประเทศ ระดับ
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ  
(ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
ราย อาจารย์จินดา  
ธ ารงอาจริยกุล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุญาตให้ 
อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สภาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วนทุนส่วนตัว ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 
2564 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ในวันศุกร์ของ

1.งานทรัพยากรบุคคลแจ้งมติที่
ประชุมให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
และอาจารย์จินดาทราบ 
2.งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท าค าสั่งและสัญญาอนุญาตฯ 
ให้อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี ้
- ค าสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาต่อที่ 



ระเบี
ยบ

วาระ
ที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อ
ไปพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ 
มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด าเนินการแจ้ง อาจารย์จินดา ธ ารงอจริยกุล       
ท าหนังสือและส่งเอกสารหลักฐานจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยให้รับรองว่า อาจารย์จินดา 
ธ ารงอาจริยกุล ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ขอไปจริง และเสนอ
เรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

400/2564 ลงวันท่ี 21 
เมษายน 2564 
- สัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ 
เลขที่ 0002/2564 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2564 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ  

(เรียนเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 2 ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล ,อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา) 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร

เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์
และอาทิตย)์ จ านวน 2 ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล , อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์     

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
ด้วยทุนส่วนตัว   

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชา

การประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 รวมอายุงาน 7 ปี 7 เดือน  
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาการประถมศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2563 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะครศุาสตร์ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

5) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและคณบดีคณะครุศาสตร์เห็นชอบ 

2. อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ยื่นเสนอ
ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยทุนส่วนตัว   

ในการนี้ อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 
กรกฎาคม 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชา

การท่องเที่ยวนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 4 ปี   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (วส.บ) สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

5) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและคณบดีคณะวิทยาการจัดการเห็นชอบ 

แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
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 
กรรมการในที่ประชุมแจ้งว่า ราย อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา สังกัดสาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่ากรณีที่
ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ ากว่าระดับ A2  
จะสามารถเป็นศักยภาพให้สาขาวิชาในอนาคตได้หรือไม่ 

ประธานสรุปว่า มอบหมายนโยบายคณบดีคณะวิทยาการจัดการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจโรงแรมใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จ านวนนิสิตนักศึกษา ณ ปัจจุบัน  

มติที่ประชุม 
1. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ  

ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน          
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

2. อนุญาตให้ อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ           
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
โรงแรมและอีเวนต์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 

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


