
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4/2565 
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
    (อธิการบดี) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์    รองประธานกรรมการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ) 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น) 
5. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง     กรรมการ  
    (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ)      
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ    กรรมการ  
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)  
7. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย) 
8. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี (แทน)  กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
11. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ  
    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)    
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 
    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ   กรรมการ 
    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
14. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
2. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน     เลขานุการ/ติดราชการ 
    (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้าที่ 6 ถึงหน้าที่ 11 

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

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖5 โดยไม่มีการ

แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2565         

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 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 การขออนุญาตลาศึ กษาต่ อ
ภายในประเทศ ระดับปริญญา
เอก (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
จ า น ว น  2  ร า ย  ( อ า จ า ร ย์         
อิ ท ธิ เ ทพ  ห ลี น ว รั ต น์  แ ล ะ
อาจารย์จุติธรณ์  เลาหพรชัย
พันธ์) 

1. อนุญาตให้ อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาค
พิเศษ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่  31 
กรกฎาคม 2566 
2. ที่ประชุมไม่พิจารณาและให้ถอนวาระการ
ประชุม ราย อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ออกก่อนเนื่องจากไม่สามารถหา
บุคลากรมาแทนเพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ 
 

1. งานทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการแจ้งมติที่
ประชุมให้อาจารย์ทั้ง 2 
รายทราบเรียบร้อยแล้ว 
2. รายที่  1 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดท าสัญญา
อนุญาตไปศึกษาต่อฯ  
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ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

4.2 การขออนุญาต ไปศึ กษาต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
จ านวน 3 ราย (อาจารย์รุ่งทิวา 
สุภานันท์ , นางสาววราภรณ์           
ยุ ว เ รื อ งศ รี  แ ล ะนายติณ ณ์              
ภาณุเมศธนัน) 

1. อนุญาตให้  อาจารย์ รุ่ งทิวา  สุภานันท์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาค
นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่ม
ตั้งแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
2. อนุญาตให้ นางสาววราภรณ์ ยุวเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บ ริ ห า ร ง า นทั่ ว ไ ป  สั ง กั ด โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ภาค
นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชา
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
3.  อนุญาต ให้  นายติณณ์  ภาณุ เมศธนั น 
พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิก ารบดี  ไปศึ กษาต่ อระดั บปริญญาโท 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และอาทิตย์) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประชุมให้อาจารย์ทั้ง 3 
รายทราบเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลาราชการบางส่วน) 

ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ได้ยื่น เสนอขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ                     
(ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                    
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว   

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม มีความประสงค์ขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายเวลาไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการบางส่วน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยไปศึกษาต่อในวันพุธ เวลา 08.30 – 10.30 น. และวันพฤหัสบดี
ของทุกสัปดาห์     
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งานทรัพยากรบุคคล ขอให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม ประกอบการพิจารณา
ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่ 316/2563          
ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)   

2) ต่อมามหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยายเวลาไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ครั้งที่ 1 
ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2564 (ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 484/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) 

3) ต่อมามหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยายเวลาไปศึกษาต่อฯ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ครั้งที่ 2 
ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2565 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 3/2564) 

3) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ได้มีบันทึกข้อความขออนุญาตขยายเวลาไปศึกษาต่อ        
ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น (ใช้เวลาราชการบางส่วน) โดยผ่านความเห็นจากประธานบริหาร
หลักสูตร และคณบดีอนุญาต 

4) กรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม จะขอขยายเวลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ  
ภาคปกติ (ใช้เวลาราชการบางส่วน) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์              
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ไปศึกษาต่อโดย
ใช้เวลาราชการบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยไปศึกษาต่อในวันพุธ 
เวลา 08.30 – 10.30 น. และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์  

5) งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบตารางสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม 
พบว่ามีภาระงานสอนในวันจันทร์และวันอังคาร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการลาไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
บางส่วนในครั้งนี้ 

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 
ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม ท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดการไปศึกษาต่อโดยใช้เวลา

ราชการบางส่วนและส่งเอกสารหลักฐานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยให้รับรองว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพิชญา ค าคม ได้ไปศึกษาต่อจริง  
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มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
(ใช้เวลาราชการบางส่วน) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในวันพฤหัสบดี              
ของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม ท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดการไป
ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วนและส่งเอกสารหลักฐานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้รับรองว่า           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม ได้ไปศึกษาต่อจริง และเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

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


