
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๒๐๕๐ ส านักวิชาการ อาคารวิชาการ ๓ ชั้น ๒ 

--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์)     ประธานกรรมการ 
 ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรัชนี  พลแสน)               กรรมการ 
 ๓.  ผู้แทนฝ่ายต ารา (นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์)                     กรรมการ 
 ๔.  ผู้แทนฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวธนัญญา เฉลยผล)              กรรมการ 
 ๕.  ผู้แทนฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช)               กรรมการ 
 ๖.  ผู้แทนหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา (นายสุเทพ ศรีวรกุล)               กรรมการ 
 ๗.  ผู้แทนหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา (นางสาวศิริลักษณ์  นกวอน)              กรรมการ 
 ๘.  เลขานุการส านักวิชาการ (นางลัดดา ปกป้อง)          กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. หัวหน้างานอ านวยการ (นางสาวโสมาภรณ์  ศรีสุโข)                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ (ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ)             ติดราชการ 
๒. หัวหน้าฝ่ายต ารา (ดร.เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ)                         ติดราชการ 
๓. หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์)                   ติดราชการ 
๔. หัวหน้างานเลขานุการกิจสภาวิชาการ (นางสวิชญา  ชื่นเจริญ)             ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
        นางสุณีย์  แป้นการ   

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                      ๑.๑ เรื่องสรุปผลการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ  
                            กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องสรุปผลการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาการ เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนส านักวิชาการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๕ ซึ่งเป็นสัญญาฉบับถึงเกษียณอายุราชการของ นางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์ นักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์/ฝ่ายอ่ืนในหน่วยงาน (ล าดับที่ ๓) คือ ดร.เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ ผู้แทนใน
ส านัก/ซึ่งมีระดับเทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าผู้ถูกประเมิน (ล าดับที่ ๔) คือ นางสวิชญา  ชื่นเจริญ ดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุมที่ ๑.๑  

ที่ประชุมรับทราบ     



๒ 
 

๑.๒ เรื่องรับมอบเงินจากการมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรม “การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร
ฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) น าร่องอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” 
จ านวน ๑,๐๐๐ บาท  
กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง นางสาวอรวลัญช์  เสือแดง นักวิชาการ

ศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฝึกอบรม “การพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) น าร่องอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ได้มอบเงิน
รายได้จากโครงการดังกล่าว จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ให้กับส านักวิชาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนีฝ้่ายเลขานุการได้
น าเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนส านักวิชาการ บัญชีเลขที่ ๐๐๐-๑๐-๐๐๐๖๓๕๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๑.๒   

ที่ประชุมรับทราบ  

๑.๓ เรื่องรายงานผลการส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาโทโดยไม่ใช้เวลาราชการ  
กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง นายยอดชาย  สายสอน นักวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติการ ฝ่ายต ารา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โดยไม่ใช้เวลาราชการและใช้ทุนส่วนตัว บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของนายยอดชาย  สายสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๑.๓   

ที่ประชุมรับทราบ    

๑.๔ เรื่องการปรับโครงสร้างส านักวิชาการ 
        ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปรับโครงสร้างของส านักวิชาการว่า ในการ 

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. เมื่อครั้งประชุมที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติให้น าศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากโครงสร้างส านัก
วิชาการ และให้ไปสังกัดส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพ่ือให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
คล่องตัวกว่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของส านักวิชาการ ส าหรับการด าเนินงานล าดับต่อไปส านักวิชาการจะประสาน
กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับโครงสร้างเพ่ือน าเอกสารโครงสร้างมาปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
โครงสร้าง และด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ  
        กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่องบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขก้น 

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดท าข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่มอบ
ส านักงานเลขานุการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น ในเรื่องของ
การแสดงข้อมูลช่วงเวลาที่บุคลากรมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์โดยให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และส านักงาน
เลขานุการได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วและน าเสนอในคณะท างานพัฒนาบุคลากรของส านักวิชาการเมื่อประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และท่ีประชุมมีมติให้น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากรของส านักวิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคล 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

๔.๑ เรื่องรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 
        (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

เลื่อนการรายงานเป็นรอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑–๒) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ เรื่องรายงานยอดเงินฝากของส านักวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องยอดเงินฝากคงเหลือบัญชีกองทุนส านัก

วิชาการ บัญชีเลขที่ ๐๐๐-๑๐-๐๐๐๖๓๕๗ จ านวน ๓๙๘,๒๐๐.๑๙ บาท และผลการออกสลากออมสินพิเศษ
หมายเลขสลากออมสิน ๕๐๑ A ๐๖๖๖๙๖๕ – ๐๖๖๘๙๖๔ ถูกรางวัลดังนี้ 

๑. ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ถูกรางวัล จ านวนเงิน ๑๕๐ บาท 
๒. ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถูกรางวัล จ านวนเงิน ๑๕๐ บาท 
๓. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถูกรางวัล จ านวนเงิน ๑๕๐ บาท 

และมียอดสะสมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๐ บาท (ถูกรางวัลจ านวน ๒๙ ครั้ง) ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ที ่๔.๒ 

 
ประชุมรับทราบ 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ  

กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องฝ่ายต าราเสนอแต่งตั้ง นายยอดชาย 
สายสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ เนื่องจาก นายยอดชาย  สายสอน 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการและหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักวิชาการจนมีผลงานดีเด่นรวมทั้งมีความอุตสาหะในการศึกษาต่อ
จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) โดยเหตุที่ฝ่ายต ารายังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
หวัหน้างานส่งเสริมงานเขียนวิชาทางวิชาการจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายยอดชาย  สายสอน ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ส านักงานเลขานุการได้ประสานงานกับกองทรัพยากรบุคคลแล้ว 
ทราบว่าหน่วยงานสามารถแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการส านักวิชาการได้ เนื่องจากหัวหน้างานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่
ตั้งขึ้นเพ่ือการบริหารภายในส านักวิชาการ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายยอดชาย  สายสอน นักวิชาการึกกาา 
ปฏิบัติการ เป็นหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ และมอบส านักงานเลขานุการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
 

๕.๒ เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง  
กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓ สัญญา ๓ ปี นายพิจิตร  กิจเจตนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ โดยให้หน่วยงานที่ประเมินด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตามโครงสร้าง และให้คณะกรรมการบริหารของส านัก
วิชาการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการล าดับที่ ๓ และ ๔ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านัก      ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าศูนย์/ฝ่ายที่รับการประเมินสังกัด    กรรมการ 
๓. ผู้แทนหัวหน้าศูนย์/ฝ่ายอ่ืนในหน่วยงาน จ านวน ๑ คน  กรรมการ 

(ซึ่งต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา) 
๔. ผู้แทนในส านัก/ซึ่งมีระดับเทียบเท่า หรือ     กรรมการ 

ไม่ต่ ากว่าผู้รับการประเมิน จ านวน ๑ คน 
๕. เลขานุการส านัก หรือ ผู้ที่ผู้อ านวยการส านักมอบหมาย  เลขานุการ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคัดเลือกกรรมการล าดับที่ ๓ และ ๔ ดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ     ประธานกรรมการ 
๒. เลขานุการส านักวิชาการ     กรรมการ 
๓. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรัชนี  พลแสน) กรรมการ 
๔. ผู้แทนส านักวิชาการ (นางสวิชญา  ชื่นเจริญ)   กรรมการ 
๕. ผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย (นางธนันช์พร  นาราึรี)  เลขานุการ 



๕ 
 

๕.๓ เรื่อง (ร่าง) แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ึ. ๒๕๖๔ 

      กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องกองกฎหมายขอให้ส านักวิชาการจัดท า 
แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐ และต้องรายงานผลการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งส านักวิชาการได้ก าหนดผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
เพ่ือท าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานงานทางด้านต่าง ๆ คือ  
นางสาวสิรินทร์รัชช์  หล่มวสิยั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเลขานุการ และได้จัดท า (ร่าง) 
แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพ่ือโปรดพิจารณาดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ ๕.๓ 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดท าแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ึ.๒๕๖๔  
         อนก่งท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องของความโปร่งใสการเผยแพร่ข้อมูล
ส าหรับการจัดท ารายงานที่สามารถเผยแพร่ได้และไม่ได้ โดยมอบผู้ประสานงานประจ าหน่วยงานประสานกับ
กองกฎหมายเพื่อขอความชัดเจน เช่น รายช่ือ ต าแหน่ง ที่อยู่ และอีเมล์ของนักึกกาาหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ มีรูปแบบหรือไม่  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

     - 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น. 
 

(นางลัดดา ปกป้อง) 
                       เลขานุการส านักวิชาการ 

       กรรมการและเลขานุการ 
 

          (นางสาวโสมาภรณ์  ศรีสุโข) 
                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 

           (นางสุณีย์ แป้นการ) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 


