
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 5/2564 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.00 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. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
8. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)   
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ 
    แทน (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
10. อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ    กรรมการ 

แทน (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
11. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ  

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
12. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน      เลขานุการ 

(ผู้อ านวยการกองกลาง)   
13. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ/ติดราชการ 

(รองอธิการบดี)  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ/ติดราชการ 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

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

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 4/2564         

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้
ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ
มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การศึกษาต่อของบุคลากร 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) ราย 
อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ 

อนุญาต ให้  อาจารย์ ภั ทรภร  พิกุ ลขวัญ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ขยายเวลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็ม
เวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีก าหนด 6 เดือน (138 วัน) ตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ทั้ งนี้  ให้ แนบเอกสารสัญญารับทุนจาก
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
พร้อมกับเอกสารการจัดท าสัญญาขยายเวลา
ไปศึกษาต่อและให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. งานทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการแจ้งมติที่
ประชุมให้อาจารย์ทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างการจัดท า
สัญญาลาศึกษาต่อฯ 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

4.2 ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ
ภายในประเทศ ภาคปกติ จ านวน 
1 ราย  (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
เสาวลักษณ์ ประมาน) 

อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ 
ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุ
ศาสตร์ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
(ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ก าหนด 6 เดือน (21 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และอนุญาตให้ไป
ศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ 

1. งานทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการแจ้งมติที่
ประชุมให้อาจารย์ทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างการจัดท า
สัญญาลาศึกษาต่อฯ 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1 การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  เริ่ม
ตั้งแตว่ันที่ 22 สิงหาคม 2564    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 

1) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 รวมอายุงาน 10 ปี 1 เดือน   

2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ) สาขาวิชาวารสารศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยผ่านการ
อนุญาตจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

4) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าว  

 5) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการเห็นชอบ  

 

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. พิจารณาอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ 

(เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (3 ปี) ทั้งนี้ หากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
มีความประสงค์จะขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาหรือลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
บางส่วนต้องเสนอบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อฯ และให้จัดท าสัญญาไปศึกษาต่อฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. กรณีคณาจารย์ขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)            
ต้องได้รับความยินยอมจากสาขาวิชาที่สังกัดอยู่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาคเสาร์ -อาทิตย์ 
(กศ.บป.) โดยให้แนบรายงานการประชุมประจ าสาขาวิชาเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 

มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ

วิทยาการจัดการ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 (หลักสูตร 3 ปี)  โดยให้ส่งเอกสารตารางเรียนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง           
มายังงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 ทั้งนี้ หากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ มีความประสงค์จะขออนุญาตลาศึกษาต่อ
โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาหรือลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วนต้องเสนอบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาต
มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อฯ และให้จัดท าสัญญา
ไปศึกษาต่อฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

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


