
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 3/2564 
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(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ ต าแหน่งบุคลากร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ในการนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และหากมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประการใด ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมลงในรายงานการประชุมและส่งคืนมายังฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด) 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2564         

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบดังนี้ 
ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.1 ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์
และอาทิตย์) จ านวน 2 ราย  
(ผู้ ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ 
ตัณฑิกุล , อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ 
ตัณฑิกุล  ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน
วันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 เป็นต้นไป 
2. อนุญาตให้ อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ ณ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  5 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

งานทรัพยากรบุคคล 
ได้ด าเนินการแจ้งมติ 
ที่ประชุมให้อาจารย์ 
ทั้งสองรายทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
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มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 

จ านวน 3 ราย (อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ , อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน , อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง) 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อ

ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก  (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) จ านวน 3 ราย ดังนี้  
1. อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ด้วยทุน พัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ในการนี้ อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่ 1131/2561 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561) 

2) ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 857/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562)  

3) กรณีที่อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ไม่ได้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

4) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชาและคณบดีอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  

 

2. อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้วยทุนส่วนตัว   

ในการนี้ อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2566    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 รวมอายุงาน 5 ปี 9 เดือน   
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2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีอนุญาต 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

5) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีอนุญาต 

6) กรณีที่อาจารย์พงษ์ธร รักซ้อน จะไปศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมฯ แจ้งว่าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพียงพอ 

 

3. อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ในการนี้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) เริ่มตั้งแต่วันที่  2 กรกฎาคม 2564 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 698/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562)  

2) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตขยายเวลาไปศึกษาต่อ        
ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และ
คณบดีอนุญาต 

3) กรณีที่อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง จะขอขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ไปศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
และคณาจารย์ในสาขาวิชายินดีสอนแทน  

แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร มีดังนี้ 
1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการยินยอม

จากสาขาวิชาโดยมีมติท่ีประชุมสาขาวิชาแนบ 
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2) กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
3) และหากมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องมีการท าสัญญาจ้าง

และอาจารย์ผู้นั้นต้องมีผลงานทางวิชาการ ตามประกาศฯ มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. ก าหนด 
4) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้ใบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่          

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงานทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (เกณฑ์ต้องเป็น
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี) 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. ให้ฝ่ายเลขานุการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมในการขออนุญาตไปศึกษาต่อ โดยแนบ

ค าสั่งที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่อาจารย์
ไปศึกษาต่อ หรือในแบบ มคอ.2 เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยให้ประสานกับทางกองบริการการศึกษา 

2. กรณีราย อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการ
ประชุมสาขาวิชาให้แยกวาระการประชุมสาขาวิชาออกให้ชัดเจน ไม่ควรรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และในรายงานการประชุมที่แนบมาพิจารณาประกอบการขออนุญาตลา
ศึกษาต่อไม่ควรมีระยะเวลาเกิน 3 เดือน โดยที่แนบมาเป็นรายงานการประชุมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563  

และกรณีของอาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน สามารถพิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้โดยไม่
กระทบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ เห็นควรให้ลาไปศึกษาต่อได้ 1 ป ี

3. กรณีราย อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง เห็นควรให้ขยายเวลาไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลาได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เช่นเดียวกับราย อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ เนื่องจากอาจารย์ได้ลาไป
ศึกษาต่อเต็มเวลาราชการเป็นระยะเวลานาน 

มติที่ประชุม 
1. อนุญาตให้ อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 

ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มีก าหนด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2. อนุญาตให้ อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคปกติ         
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566    

3.  อนุญาตให้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง  ขยายเวลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีก าหนด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

4.2  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
จ านวน 3 ราย (นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ , นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ , ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ในการนี้ นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 รวมอายุงาน 7 ปี 8 เดือน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
โดยผ่านการอนุญาตจากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

4) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าว  

5) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเห็นชอบ 

2. นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขออนุญาต
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ในการนี้ นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ  มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยคุณวุฒิ

ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 รวมอายุงาน 7 ปี 8 เดือน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  
30 มีนาคม 2564 โดยผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

5) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากหัวหน้าส านักงานคณบดีและคณบดีเห็นชอบ 

3. ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท ครูโรงเรียนสาธิต ต าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม          
คณะครุศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ          
(เรียนเสาร์และอาทิตย์) ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                       
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท  มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุแต่งตั้งเป็นครูโรงเรียนสาธิตในต าแหน่งครู ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดโรงเรียน

สาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 รวมอายุงาน 9 เดือน 28 วัน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยผ่านการอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม  

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 

5) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมและคณบดีเห็นชอบ 

แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 
1. กรณีราย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ขอถอนเรื่องออกไม่พิจารณา เนื่องจากจะขอน ากลับไป

ทบทวนอีกครั้ง กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าลังจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ มีความประสงค์จะขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป 

2. บุคลากรที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดหลักสูตรสอน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้  
แต่จะไม่พิจารณาให้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

3. เห็นควรให้งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการขออนุญาตไปศึกษาต่อใหม่
ให้ชัดเจน โดยอาจก าหนดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าศึกษาต่อ และแบบฟอร์มการขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
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มติที่ประชุม 
1. ราย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากไม่ประสงค์จะขอไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามท่ีเสนอ 

2. อนุญาตให้ นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ           
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 

3. อนุญาตให้ ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 

อนึ่ง บุคลากรที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดหลักสูตรสอน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้ 
แต่จะไม่พิจารณาให้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

4.3  การขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (ใช้เวลา
ราชการบางส่วน) ราย อาจารย์สุพิชญา ค าคม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่ อาจารย์สุพิชญา ค าคม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว นั้น 

ในการนี้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มีก าหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจะขอไปศึกษาต่อดังนี้ 

- ในวันพุธตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 ของทุกสัปดาห์  
- ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์สุพิชญา ค าคม ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 316/2563 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2563) 

2) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยายเวลาไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ขยายครั้งที่ 1) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ 484/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
กรณีราย อาจารย์สุพิชญา ค าคม ได้ขออนุญาตลาไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน

เนื่องจาก ปัจจุบันในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้โดยใช้เวลาราชการบางส่วนตามที่เสนอขอ
เพ่ือไม่ให้มผีลกระทบกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการ

บางส่วน) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว 
มีก าหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

- ในวันพุธของทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.  
- ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   
-ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

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


