
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. 

(ประชุมผ่านระบบออนไลน์) 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์    ประธานกรรมการ 

(อธิการบดี)        
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     รองประธานกรรมการ 

(รองอธิการบดี) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ 
    (รองอธิการบดี) 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ 
    (รองอธิการบดี) 
5. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง     กรรมการ 

(รองอธิการบดี)  
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
7. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ     กรรมการ 

แทน (คณบดีคณะครุศาสตร์)   
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
9. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ  

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
11. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน      เลขานุการ 

(ผู้อ านวยการกองกลาง)   
12. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ/ติดราชการ 

(รองอธิการบดี)  
2. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
3. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ/ติดราชการ 

(ผู้ช่วยอธิการบดี) 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

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

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2564         

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่ เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.1 ก า ร ขอ อ นุ ญ า ต ล า ศึ ก ษ า ต่ อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) จ านวน 
3 ราย (อาจารย์ปฐมพงษ์  พุ่ ม
พฤกษ์ , 
อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน ,  
อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. อนุญาตให้ อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์  
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีก าหนด 6 เดือน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 
2. อนุญาตให้ อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

1. งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประชุมให้หน่วยงานและ
อาจารย์ทั้ง 3 ราย ทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
2. อาจารย์ทั้ง 3 ราย อยู่
ระหว่างการจัดท าสัญญา
ลาศึกษาต่อฯ 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

วิศวกรรมอุตสาหการ  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566    
3.  อนุญาตให้ อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง  
ขยายเวลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็ม
เวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุ กต์  ณ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีก าหนด 6 
เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

4.2 ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนเสาร์ -อาทิตย์ )
จ านวน 3 ราย (นายพรศักดิ์ 
ทรัพย์สมบัติ , นางสาวเบญญาพัฒน์ 
โกษะ , ว่าท่ีร้อยตรีอิศรา กิจสนิท) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. ราย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ขอถอนเรื่อง 
เนื่องจากไม่ประสงค์จะขอไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ  หลั กสู ต รปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามที่เสนอ 
2. อนุญาตให้ นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และ
อาทิตย์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 
2564 เป็นต้นไป 
3. อนุญาตให้ ว่าที่ร้อยตรีอิศรา กิจสนิท ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และ
อาทิตย์ )  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 

งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประ ชุมให้บุ คลากรทั้ ง        
3 ราย ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

4.3 การขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
ราย อาจารย์สุพิชญา ค าคม 

อนุญาตให้ อาจารย์สุพิชญา ค าคม ขยายเวลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (ใช้เวลา
ราชการบางส่วน) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังนี ้
- ในวันพุธของทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา 
08.30 – 10.30 น.  
- ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์  เริ่มตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

1. งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประชุมให้หน่วยงานและ
อาจารย์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
2. ขณะนี้อาจารย์อยู่
ระหว่างการจัดท าสัญญา
ลาศึกษาต่อฯ 
 



4 
 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. ให้งานทรัพยากรบุคคลแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อให้

หน่วยงานต้นสังกัดและบุคลากรที่ไปศึกษาต่อทราบ 
2. ในมติที่ประชุมให้สรุปจ านวนระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อของบุคลากรให้ชัดเจน โดยก าหนด

เป็นปี เดือน และวงเล็บจ านวนวันให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 

ราย อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร

เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ราย อาจารย์
ภัทรภร พิกุลขวัญ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขอ

อนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 (ทุนภายนอก)   

ในการนี้ อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไปศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564  
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 737/2563 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2563)   

2) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตขยายเวลาไปศึกษาต่อ        
ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา และคณบดีอนุญาต 

3) กรณีที่อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ จะขอขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563         
รุ่นที่ 22 (ทุนภายนอก) ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ไปศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน  

แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร มีดังนี้ 
1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการยินยอม

จากสาขาวิชาโดยมีมติท่ีประชุมสาขาวิชาแนบ 
2) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
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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. พิจารณาให้ อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ ขยายระยะเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา

แต่ให้พิจารณาเป็นระยะเวลา 6 เดือน เหมือนกับบุคลากรรายอื่นที่ได้เคยอนุญาตให้ขยายระยะเวลาไปศึกษาต่อ
และจะน ามาพิจารณาอีกครั้งใน 6 เดือนหน้า เนื่องจากได้รับแจ้งว่าอาจจะต้องได้เดินทางไปต่างประเทศ
ประกอบกับสถานการณ์โควิดจึงท าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาอีกครั้งใน   
6 เดือนข้างหน้าว่าจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาไปศึกษาต่อเต็มเวลาราชการต่อหรือไม่  

2. กรณี อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ซึ่งเป็นทุนภายนอก จึงเห็นควรให้อาจารย์ได้รายงานว่าได้รับทุนดังกล่าวเมื่อไร และมีสัญญาทุนหรือไม่ ซึ่ง
อาจารย์จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยแนบสัญญารับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) มาพร้อมกับเอกสารการจัดท าสัญญาขยายเวลาศึกษาต่อและให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ขยายเวลา

ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีก าหนด 6 เดือน (138 วัน) ตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารสัญญารับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) พร้อมกับ
เอกสารการจัดท าสัญญาขยายเวลาไปศึกษาต่อและให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

4.2  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ จ านวน 1 ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสาวลักษณ์ ประมาน) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์  

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัย 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการบางส่วน) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 โดยไปศึกษาในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และไปศึกษาภาคนอกเวลาราชการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

งานทรัพยากรบุคคลขอให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน ประกอบการพิจารณา
ดังนี้ 

1) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 
สาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 รวมอายุงาน 8 ปี    

2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
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- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาพลศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา และคณบดีอนุญาต 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

5) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา และคณบดีอนุญาต 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. กรณีไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วนตามประกาศ ก.บ.ม. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติในการคิดค านวณ
การชดใช้ระยะเวลาในการไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนเห็นสมควรให้ก าหนดเป็น 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขออนุญาตไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

2. เห็นสมควรก าหนดให้พิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลาคราวละ 6 เดือน และ
หากมีความจ าเป็นให้น าเสนอเหตุผลเข้าท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน เห็นสมควรอนุญาตให้ไปศึกษาต่อโดยใช้
เวลาราชการบางส่วนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เรี ยนภาค
นอกเวลาราชการตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 

ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีก าหนด 6 เดือน (21 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคนอก
เวลาราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 

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


