
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 10.00 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
    (อธิการบดี) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์    กรรมการ 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร)      
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   กรรมการ  

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล    กรรมการ  
    (ผู้ช่วยอธิการบดี)  
5. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ 

(คณบดีคณะครุศาสตร์)     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี   กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) แทน   
8. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี     กรรมการ  

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม   กรรมการ 
   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
10. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน     เลขานุการ 

(ผู้อ านวยการกองกลาง) 
11. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์     กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน)  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   กรรมการ/ติดราชการ 
    (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น) 
3. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง      กรรมการ/ติดราชการ  

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ) 
4. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว     กรรมการ/ลาประชุม 
    (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย)  
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5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ   กรรมการ/ติดราชการ 
    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์  ต าแหน่ง บุคลากร  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ด้วย มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) โดยจะให้คณาจารย์

ด าเนินการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ , แบบ on site และแบบ hybrid โดย
จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบแบบเป็นทางการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของ

บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

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

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 7/2564 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 7/2564         

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือทราบ 
ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

4.1 การขออนุญาต ไปศึ กษาต่ อ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
ราชการ (เรียนวันเสาร์และวัน
อาทิตย์) จ านวน 6 ราย  
(ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร 
นิยมชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ 

1. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ  
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวัน
อาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

1. งานทรัพยากรบุคคลได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ม ติ ที่
ประชุมให้ทุกท่านทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์           
ปิยะ มีอนันต์ แจ้งว่าไม่
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ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

มีอนันต์ , อาจารย์ประพันธ์  
แสงทองดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษณะ กันอ่ า , อาจารย์พชฏ 
นรสิงห์ , นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ) 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้ งแต่ เดือน
มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
2. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาค
นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 
2565 เป็นต้นไป 
3. อนุญาตให้ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และวันอาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
4. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ กันอ่ า 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอก
เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 
2565 เป็นต้นไป 
5. อนุญาตให้ อาจารย์พชฏ นรสิงห์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวัน
เสาร์และวันอาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
6. อนุญาตให้  นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ 
พนักงานมหาวิ ทยาลั ย  สั งกั ดกองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
(เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) หลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ประสงค์ขอเรียนต่อตามที่
ได้รับอนุญาต เนื่องจาก
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ทุ น พั ฒ น า
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

4.2 การขออนุญาตขยายเวลาลา
ศึกษาต่อภายในประเทศ ภาค
ปกติ ระดับปริญญาเอก (ใช้เวลา
ราชการเต็มเวลา) จ านวน 2 

ราย (อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน , 
อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง) 

1.  อนุญาตให้  อาจารย์ปรา โมทย์  ระวิน 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ขยายเวลาไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลา
ราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีก าหนดตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึง
วันท่ี 10 มกราคม 2566 
2. อนุญาตให้  อาจารย์สิรีพัชร  แสงสว่าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขยายเวลาไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคปกติ (ใช้เวลา
ราชการเต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี
ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

1. งานทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการแจ้งมติที่
ประชุมให้ทุกท่านทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับแก้
บั นทึ ก ต่ อท้ า ยสัญญ า
ศึ กษาต่ อฯ  ก่ อนที่ จ ะ
ด าเนินการจัดท าสัญญา
ต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อ

ของบุคลากร ครั้งที่ 7/2564 ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1  การขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

จ านวน 2 ราย (อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว , อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์) 
ด้วย มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ยื ่นขออนุญาตไปศึกษาต่อ

ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์และอาทิตย์) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล/สังกัด ประเภท รายละเอียดการขออนุญาตไปศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)  
สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

2 อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)  
สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา
ราชการ ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

มีคุณสมบัติฯ อ.นรินทร์ อ.กาญจณา 
1. พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
2. เป็นผู้ที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมแล้ว 
จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ 
ให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส าหรับการไปศึกษาเพ่ิมเติมฯ ที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย 

 
เกษียณอายุ 
ปี 2587 

 
เกษียณอายุ
ปี 2582 

3. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่าปฏิบัติราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย
และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ (กรณีผู้ที่ถูกลงโทษ
ตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง จะไปศึกษาได้เมื่อพ้นโทษตัดเงินเดือน/ค่าจ้างแล้ว) 

  

4. ผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตาม
ระเบียบนี้ หรือตามระเบียบอ่ืน จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคคลซึ่ง
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบตามก าหนดไปศึกษาฯ ให้หน่วยงานพิจารณา
อนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

  

มติที่ประชุม 
1. อนุญาตให้ อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแตว่ันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

2. อนุญาตให้ อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแตว่ันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  10.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   ผู้อ านวยการกองกลาง/เลขานุการ 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


