
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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5. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง     กรรมการ  
    (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ)      
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ    กรรมการ  
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)  
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี (แทน)   กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ) 
2. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย) 
3. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ/ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ/ติดราชการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์      ต าแหน่ง บุคลากร  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที่ 9 

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

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2565         

วันศุกร์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบ 
ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

4.1 การขออนุญาต ไปศึ กษาต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพ
ทอง 

อนุญาตให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่ม
ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1/2564  เป็นต้นไป 

งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อธิบ โพทอง
ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 

จ านวน 2 ราย (อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ และอาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์) 
ด้วย มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่ อ

ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก  (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) จ านวน 2 ราย ดังนี้  
1. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ                               
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ในการนี้ อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565   
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 รวมอายุงาน 10 ปี 9 เดือน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม) สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ             
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ              
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563  

4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี 

6) กรณีที่อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ จะไปศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก            
ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชา         
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 
โดยที่ประชุมฯ แจ้งว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงพอ 

 
2. อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้ยื่นเสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว   
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ในการนี้ อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 
ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568    

งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท 

สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รวมอายุงาน 3 ปี 4 เดือน   
2) ได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี  หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิ ชา เคมี  จ าก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

3) ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)                
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา 
และคณบดีอนุญาต 

4) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้ไปสมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 

5) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านความเห็นจากประธานสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีอนุญาต 

6) กรณีที่อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ จะไปศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก 
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว  

แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร มีดังนี้ 
1) อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการและจะต้องได้รับการยินยอม

จากสาขาวิชาโดยมีมติท่ีประชุมสาขาวิชาแนบ 
2) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องหาผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนให้เรียบร้อย 
3) และหากมีความจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องมีการท าสัญญาจ้าง

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

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีส าเนาผลงานทางวิชาการประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (เกณฑ์ต้องเป็น
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี) 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
1. ให้เพ่ิมข้อมูลสถานะการศึกษาของผู้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อ ศึกษาอยู่ชั้นปีไหน               

ศึกษาต่อมาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
2. ให้เพ่ิมข้อมูลรายงานการประชุมของสาขาวิชา มติที่ประชุมของสาขาวิชา 
3. กรณีที่อาจารย์ขออนุญาตลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ให้เพ่ิมข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์

ที่จะมาแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความสัมพันธ์/ตรงสาขาวิชาหรือไม่ และมีส าเนาผลงานทางวิชาการ
ประกอบกับหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่ (เกณฑ์ต้องเป็นผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี)  
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มติที่ประชุม 
1. อนุญาตให้ อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ          

ภาคพิเศษ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

 2. ที่ประชุมไม่พิจารณาและให้ถอนวาระการประชุม ราย อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกก่อนเนื่องจากไม่สามารถหาบุคลากรมาแทน
เพ่ือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 

 

4.2 การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
จ านวน 3 ราย (อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ , นางสาววราภรณ์ ยุวเรืองศรี และนายติณณ์ ภาณุเมศธนัน) 

ด้วย มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัด       
คณะครุศาสตร์ จะขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาววราภรณ์ ยุวเรืองศรี เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จะขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม 

ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

มีคุณสมบัติฯ อาจารย์รุ่งทิวา นางสาววราภรณ ์ นายติณณ์ 
1. พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
2. เป็นผู้ที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ
เพิ่มเติมแล้ว จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อน
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส าหรับการไป
ศึกษาเพิ่มเติมฯ ที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย 

 
เกษียณอายุปี 

2589 

 
เกษียณอายุป ี

2594 

 
เกษียณอายุปี 

2594 

3. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่าปฏิบัติราชการด้วยดี มีความ
ประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ
ภาคทัณฑ์ 
(กรณีผู้ที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง จะไปศึกษาได้เมื่อพ้นโทษตัด
เงินเดือน/ค่าจ้างแล้ว) 

   

4. ผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศตามระเบียบนี้ หรือตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติ
ราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้บุคคลซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามก าหนดไปศึกษาฯ ให้หน่วยงานพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
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2. มีหนังสือขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ไปสมัครสอบและสอบคัดเลือกเรียบร้อย 
 
มติที่ประชุม 
1. อนุญาตให้ อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 2. อนุญาตให้ นางสาววราภรณ์ ยุวเรืองศรี เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่
เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 

3. อนุญาตให้ นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย         
และแผน สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ               
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   ผู้อ านวยการกองกลาง/เลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


