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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 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. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย์ ไวยกุล    กรรมการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์)    
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์วรางคณา ปัญญามี) แทนคณบดี   
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ  

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) 
12. ผู้อ านวยการกองกลาง     เลขานุการ 

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 
13. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ/ลาพักผ่อน 
    (อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว) 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม) 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เนื่องจากมีวาระการประชุมเร่งด่วนสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย อาจารย์ปราโมทย์ 

ระวิน จะขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ในวันที่ 11 มกราคม 2564 
ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมพิจารณาก่อนที่จะไปศึกษาต่อ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563  
ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที่ 8 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563  
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2563         

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การศึกษาต่อของบุคลากรเพ่ือทราบ ดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

3.1 การขออนุญาตลาศึกษา
ต่อภายในประเทศ ระดับ 
ปริญญาเอก ภาคปกติ  
(ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
ราย อาจารย์สุพิชญา  
ค าคม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยังไม่เห็น
ควรอนุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เนื่องจากเอกสารที่ใช้ใน
การประกอบพิจารณาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้อาจารย์สุพิชญา ค าคม น าข้อมูล
หรือเอกสารตารางเรียนที่ออกโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาประกอบการ
พิจารณาโดยให้เสนอผ่านความเห็นชอบ
จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี 
และอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 

1.งานทรัพยากรบุคคลได้แจ้งมติที่
ประชุมให้อาจารย์สุพิชญา ค าคม ทราบ 
2.อาจารย์ สุพิชญา ค าคม ได้ยื่ น
เอกสารเพิ่มเติมตามที่มีมติแจ้งเรียบร้อย  
3. มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้
อนุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ไป
ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563  
(ตามค าสั่งฯ ที่ 316/2563 ลว. 3 
เมษายน 2563) 
และต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งให้
อาจารย์สุพิชญา ค าคม ขยายเวลาไป
ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 ถึง
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
(ตามค าสั่งฯ ที่ 484/2563 ลว. 15 
มิถุนายน 2563) 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
  4.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอกภาคปกติ (ใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา) ราย อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน 

ด้วย อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว  

ในการนี้ อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มีก าหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 
2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565    

งานทรัพยากรบุคคลขอให้ข้อมูล อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 

ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2555 ถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 8 ปี   

2) ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลายปีการศึกษา 2563 
(ภาคปกติ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

5) ปัจจุบันอาจารย์ปราโมทย์ ระวิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
6) กรณีที่อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน จะไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็ม

เวลา) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบดังนี้ 

- ให้อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รับผิดชอบสอนแทนในรายวิชาการเขียนบันเทิงคดี  
- ให้อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง รับผิดชอบสอนแทนในรายวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 
- ให้อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน 

7) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและคณบดีเห็นชอบ  
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แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 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) 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อเต็มเวลาราชการขอให้คณบดีทุกคณะถือปฏิบัติ

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีอาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อเต็มเวลาจะต้องได้รับการยินยอมจาก
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้องมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ ที่จะไปศึกษาทุกครั้ง และในรายงาน
การประชุมต้องปรากฏรายละเอียดให้ชัดเจน วันที่อนุญาตให้ไปศึกษาเป็นระยะเวลาเท่าไร มีอาจารย์ที่จะมา
รับผิดชอบหลักสูตรแทน มีอาจารย์ที่จะมาสอนแทนในรายวิชานั้นหรือไม่ มอบหมายให้คณบดีตรวจสอบ
หลักฐานและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้ใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่เพียง
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงานทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่และจะต้องเป็นผลงาน
ทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี กรณีที่เป็นใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่จะไม่สามารถใช้ได้  โดยขอให้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุญาตให้ อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก ภายในประเทศภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีก าหนด 
1 ป ีโดยมอบหมายให้คณบดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไปศึกษาต่อของบุคลากรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการยินยอม
จากสาขาวิชาโดยมีมติท่ีประชุมสาขาวิชาแนบ 

 2) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
 3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้ใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่เพียง

อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงานทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่และจะต้องเป็นผลงาน
ทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี กรณีที่เป็นใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่จะไม่สามารถใช้ได้ 

 4) ให้คณะจัดท ารายงานการประชุมเรื่องการขออนุญาตไปศึกษาต่อและอาจารย์ที่จะมาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้ละเอียดและชัดเจน 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์    อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   ผู้อ านวยการกองกลาง/เลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


