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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

ประชุมทางไกล jitsi meet ณ ห้องประชุม ส านักงานวิทยาลัย  
 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………รักษาการแทน) 
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร................รักษาการแทน)  
4. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
7. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา............รักษาการแทน) 

5. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง 
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 

  1.1.1 เรื่อง รายงานสถานการณ์ covid – 19   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้ทราบในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การ
เรียนการสอนสถาณการณ์อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติ นิสิตและอาจารย์สามารถเรียนให้ห้องเรียนได้ซึ่งจะมีมาตรการ
ป้องกัน ตรวจสอบอย่างเข้มขนก่อนที่นิสิตเข้าห้องเรียนและรวมทั้งเข้าภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการป้องกันโรค
ละบาด 
 มติ   รับทราบ 

 1.1.2 เรื่อง การช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ covid -19 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้ทราบมาตรการช่วยเหลือนิสิต โดยทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดลดอัตตราค่าเทอม 10 เปอร์เซ็น ในทุกคณะ รวมทั้งให้นิสิตที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินสามารถให้นิสิต
ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งมหาวิทยาลัยมีกองทุนหมุนเวียนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กองทุนกู้ยืมและกองทุนให้เปล่า 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย และหลังจากสภานการณ์ covid – 19 ได้มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตโดยการจ้างช่วยงานตาม
ความจ าเป็น 

  มติ   รับทราบ 

  1.2 เรื่อง  แจ้งจากรองประธาน 
   - ไม่มี – 
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 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
           1.3.1  รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ  รอบท่ี 1 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้สมัคร ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ TCAS ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ (5,000) 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
(ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 / 20 388 80 58 55 

รอบท่ี 2 / 80 463 175 151 148 

รอบท่ี 3 / 60  60 53 รอการยืนยันสิทธิ์ 
รอบท่ี 5 / 20     

รวมภาคปกต ิ 160 851 315 262 203 
รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
(ภาคสมทบ) 
 

รอบท่ี 1 / 40 21 12  11 
รอบท่ี 2 / 40 14 ยังไม่ประกาศผล   
รอบท่ี 3 / 40     

รวมภาคสมทบ 40 35 92  11 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  
 มติ   รับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 

  วทิยาลยัการจัดการเพ่ือการพฒันา  

 รายงานรายรับ-รายจ่ายและเงินสดหมุนเวียนประจ าเดือน  

 ปีงบประมาณ 2563  ณ วนัที่   30 เมษายน  2563   

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      เมษายน 2563  (ต.ค.62 - ก.ย.63) 

 เงนิสดในมือยกมา ณ 31 ม.ีค. 63    8,436,561.63    

 รายได้      
 

 
 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   476,000.00   8,167,960.00  

   รายได้จากการจดัการศึกษา   476,000.00   8,167,960.00  

    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  466,000.00   7,926,000.00  

    ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้   0.00   73,960.00  

    ค่ารักษาสภาพนิสิต   10,000.00   168,000.00  

    ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต      

  รายได้อ่ืน     3,164,309.20   13,863,671.43  

    รายไดด้อกเบ้ีย     22,943.63  

    รายไดจ้ากการบริการวชิาการ  3,151,500.00   13,795,600.00  

    รายไดเ้พ่ือการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก   13,300.00  

    รายไดอ่ื้นๆ    12,809.20   31,827.80  
 รวม
รายได้      3,640,309.20   22,031,631.43  
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ค่าใช้จ่าย      
 

 
 

    ค่าใชจ่้ายบุคลากร   522,102.00   3,628,951.55  

    ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  0.00   9,082,210.13  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  58,320.87   582,807.37  

    ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ  358,272.98   2,275,313.53  

    ค่าสาธารณูปโภค   24,905.10   149,131.68  

    ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   4,716.22   6,526.84  

    หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ    140,000.00  

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     192,685.50  

 รวมค่าใช้จ่าย     968,317.17   16,057,626.60  

         

 รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย    2,671,992.03  5,974,004.83 
  เงนิสดคงเหลือในมือ ณ   30  เม.ย.  2563 

 11,108,553.66   

  มติ   รับทราบ 
 

 1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563         
(1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) 

ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
ก าไร 

% 

1 หลักสตูรการจัดท าเอกสารตามขั้นตอนฯ 22-24 พ.ย. จ.พระนครศรอียุธยา 58,500.00  49,725.00  8,775.00  15 

2 อบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบตังานต ารวจ กทม รุ่นที่ 18 วันท่ี 1-30 พ.ย. จ.
กรุงเทพฯ 

90,000.00  56,430.00  33,570.00  37.30 

3 เทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบตัิงาน 20-21 พ.ย.  จ. กรุงเทพฯ 112,000.00  52,000.00  60,000.00  53.57 

4 เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห ์28-29 พ.ย. จ. กรุงเทพฯ 98,000.00  47,600.00  50,400.00  51.43 
5 หลักสตูรการจัดท าเอกสารตามขั้นตอน 27-29 ต.ค. จ.อุบลราชธาน ี 70,200.00  60,030.00  10,170.00  14.49 
6 เทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLCวันท่ี 1-3 พ.ย. จ.สงขลา 50,700.00  43,101.00  7,599.00  14.49 
7 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 7-9 พ.ย. 62  จ.สงขลา 151,900.00  136,671.00  15,229.00  10.03 
8 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 15-17 พ.ย. 62 จ.น่าน 147,000.00  132,270.00  14,730.00  10.02 
9 ระเบียบงานสรรบรรณ วันท่ี 22-24 พ.ย.  จ.นครสวรรค ์ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

10 ระเบียบงานสรรบรรณ วันท่ี 27-29 พ.ย. จ.สงขลา 93,600.00  79,560.00  14,040.00  15.00 
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ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
ก าไร 

% 

11 หลักสตูรทบทวนแผนพัฒนาการศกึษา 29 พ.ย. - 1 ธ.ค จ.สงขลา 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 
12 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีฯ วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.สุราษฎรฯ์ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

13 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.พะเยา 132,300.00  119,040.00  13,260.00  10.02 
14 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.เชียงราย 137,200.00  123,480.00  13,720.00  10.00 
15 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น วันท่ี 15-17 พ.ย. 62 จ.ยะลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 
16 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น วันท่ี 15-17 พ.ย. 62 จ.สงขลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 
17 สุดยอดทมีงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันท่ี 2-4 ธ.ค. จ.

สงขลา 
127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

18 เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน  4-5 ธ.ค. 62 จ. กรุงเทพฯ 41,500.00  30,840.00  10,660.00  25.69 
19 หลักสตูรระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. จ.เชียงใหม่ 35,100.00  29,844.00  5,256.00  14.97 
20 สุดยอดทมีงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันท่ี 5-7 ธ.ค. จ.

ยะลา 
127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

21 ความรู้เพื่อสายงานต ารวจป้องกันและปราบปรามฯ เดือน พ.ย.62 20,300.00  15,600.00  4,700.00  23.15  
22 ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการต ารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร เดอืน พ.ย. 62 12,000.00  11,400.00  600.00  5.00  
23 เทคนิคการสร้างชุมชน PLC ฯ วันที่ 13-15 ธ.ค. 2562 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 
24 หลักสตูรส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นท่ี 3 วันท่ี 1-31 ธ.ค. 62 117,500.00 46,000.00 71,500.00 60.85 
25 หลักสตูรส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 18 วันท่ี 1-31 ธ.ค. 62 75,000.00 56,430.00 18,570.00 24.76 
26 อบรมระเบียบงานสารบรรณ วันท่ี 18-20 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 58,500.00 49,725.00 8,775.00 15.00 
27 สื่อสารนโยบายฯ วันท่ี 16-18 ธ.ค. 62 จ.เชียงราย (คืน 4,900 บาท) 137,200.00 127,959.00 9,241.00 6.74 
28 การสื่อสารนโยบายฯ วันท่ี 16-18 ธ.ค. 62 จ.พะเยา 142,100.00 127,959.00 14,141.00 9.95 
29 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันท่ี 20-22 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม ่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
30 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันท่ี 20-22 ธ.ค. 62 จ. ล าปาง 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
31 ข้อควรระวังกฎหมาย วันท่ี 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
32 ข้อควรระวังกฎหมาย วันท่ี 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
33 รับเงินโครงการ Test Tour Maunglung งวดที่ 1 1,713,440.19   

(1,700,200) 
1,713,440.19 100.0

0 34 Test Tour Maunglung วันท่ี 1-31 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 (รายจ่าย) 1,665,459.81 1,138,035.8
1 

527,424.00 31.67 
35 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 4 วันท่ี 3-5 ม.ค. 63 จ. สงขลา 105,300.00 89,514.00 15,786.00 14.99 
36 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 5 วันท่ี 17-19 ม.ค. 63 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 
37 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 5-7 ม.ค. 63 จ.บุรรีัมย ์ 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 
38 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 9-11 ม.ค. 63 จ.อุบลราชธาน ี 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 
39 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 13-15 ม.ค. 63 จ.อุดรธาน ี 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 

40 หลักสูตรจัดท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันที่ 17-19 ม.ค. 63 จ.
สงขลา  

101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  
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41 หลักสูตร การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 2-4 ม.ค. 63 จ.ศรี
สระเกษ 

66,300.00  56,361.00  9,939.00  14.99  
42 หลักสูตร การจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR วันที่ 21-23 ม.ค. 63 จ.

สุราษฎร์ธานี 
101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  

43 หลักสูตร การจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR วันที่ 25-27 ม.ค. 63 จ.
ขอนแก่น 

85,800.00  72,984.00  12,816.00  14.94  
44 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันที่ 17-

19 ม.ค. 63 จ. ศรีสะเกษ 
196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

45 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันที่ 17-
19 ม.ค. 63 จ. อุบลราชธานี 

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  
46 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 1-31 

ม.ค. 63 
52,500.00  46,000.00  6,500.00  12.38  

47 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 18 วันที่ 1-
31 ม.ค. 63   

65,000.00  46,110.00  18,890.00  29.06  
48 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันที่ 23-

25 ม.ค. 63 จ.อุดรธานี 
235,200.00  211,728.00  23,472.00  9.98  

49 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันที่ 23-
25 ม.ค. 63 จ.อ านาจเจริญ 

230,300.00  207,336.00  22,964.00  9.97  
50 โครงการอบรมการสื่อสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันที่ 31 

ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.อุบลราชธานี 
196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

51 โครงการอบรมการสื่อสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันที่ 31 
ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.ศรีสะเกษ 

200,900.00  180,819.00  20,081.00  10.00  
52 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างรูปบบการจัดการขยะฯ 

วันที่ 20-22 ม.ค. 63 จ. สงขลา 
269,500.00  242,565.00  26,935.00  9.99  

53 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ SAR ฯ วันที่ 
22-24 ก.พ. 63 จ.ขอนแกน่ 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  
54 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ SAR ฯ วันที่ 

18-20 ก.พ. 63 จ. อุดรธานี 
97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

55 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ SAR ฯ วันที่ 
14-16 ก.พ. 63 จ. อุบลราชธานี 

97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

56 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ SAR ฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 63 จ. ศรีษะเกษ 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  
57 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC วันที่ 7-9 

ก.พ. 63 จ.สุราษฎร์ธานี 
105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  

58 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกฯ วันที่ 14-16 
ก.พ. 63 จ.กระบี่ 

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  
59 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกฯ วันที่ 14-16 

ก.พ. 63 จ.พิษณุโลก 
245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

60 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างรูปบบการจัดการขยะฯ 
วันที่ 17-19 ก.พ. 63  

235,200.00  211,584.00  23,616.00  10.04  
61 โครงการอบรมเรื่องการท างานวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์ฯ วันที่ 13-

14 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (500) 
170,500.00  89,665.00  80,835.00  47.41  

62 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงานฯ วันที่ 11-12 
ก.พ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่  (3500) 

220,000.00  131,845.33  88,154.67  40.07  
63 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวนครราชสีมา รุ่นที่ 

3 วันท่ี 1-29 ก.พ. 2563นครราชสีมา รุ่นที่ 3 วันท่ี 1-29 ก.พ. 2563 
 53,450.00  -53,450.00   

64 โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีของสถานศึกษา 
PLCฯ วันท่ี 14-16 ก.พ. 63 จ.สกลนคร 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  

65 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ 
วันที่ 17-19 ก.พ. 63 จ. สุราษฎร์ธานี 

235,200.00  211,584.00  23,616.00  10.04  
66 โครงการอบรมการจัดท าตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ SAR วันที่ 

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 จ.อุบลราชธานี 
97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

67 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วนัที่ 3-5 
ก.พ. 2563 จ. กระบี ่

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  
68 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วนัที่ 21-23 

ก.พ. 2563 จ. อุบลราชธาน ี
245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

69 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วนัที่ 25-27 
ก.พ. 2563 จ. บุรีรัมย์ 

230,300.00  207,195.00  23,105.00  10.03  
70 โครงการอบรมการเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติฯ 

วันที่ 7-9 ก.พ. 2563 จ.นครราชสีมา 
147,000.00  136,671.00  10,329.00  7.03  

71 โครงการอบรมการเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติฯ 
วันที่  11-13 ก.พ. 2563 จ.อุบลราชธาน ี

156,800.00  136,671.00  20,129.00  12.84  
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72 โครงการอบรมระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสถาชิกสภาฯ วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 จ.สงขลา 

230,300.00  207,195.00  23,105.00  10.03  
73 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองฯ วันที่ 20-22 มี.ค. 2563 
171,600.00  148,000.00  23,600.00  13.75  

74 โครงการการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นฯ วันที่ 13-15 มี.ค. 2563 

205,800.00  187,000.00  18,800.00  9.14  

75 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
วันที่ 6-8 มี.ค. 2563 

196,000.00  178,000.00  18,000.00  9.18  
76 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 

ฯ ตามขั้นตอน วันที่ 13-15 มี.ค. 2563 
156,000.00  134,000.00  22,000.00  14.10  

77 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ฯ ตามขั้นตอน วันที่  6-8  มี.ค. 2563 

156,000.00  134,000.00  22,000.00  14.10  
78 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 

วันที่  3-5  มี.ค. 2563 
196,000.00  179,000.00  17,000.00  8.67  

79 โครงการอบรมกฎหมายต ารวจส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ ONLINE 
รุ่นที่ 1 24 เม.ย. 63 

10,000.00    10,000.00  100.0
0  80 โครงการอบรมกฎหมายต ารวจส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ ONLINE 

รุ่นที่ 1 29 เม.ย. 63 
35,000.00    35,000.00  100.0

0   ยอดรวมรายได้บริการวิชาการทั้งหมด 13,795,600.00 10,062,910.
14 

3,697,689.86 26.80 

 มติ  - รับทราบ 
       - ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งถัดไปให้เปรียบเทียบเปอร์เซ็น ยอดเงินคงเหลือ/ก าไร 
ปีงบประมาณที่แล้วกับปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

 1.4.3 เรื่อง การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง  
 อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ การยื่นขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากครบก าหนดตาม
สัญญา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2557 ฉบับ
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  จึงได้ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญา จ านวน 2 คน คือ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง บรรจุตั้งแต่วันที่ ต่อสัญญาครั้งสุดท้าย 

1 นายวิทยา  ขาวขจร อาจารย์ 1 กรกฎาคม 2551 สัญญาที่ 4 (2 ปี) 
ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้าง 
3 ก.ค.57 - 30 มิ.ย.59     

2 นางสาววิลาสินี  ธนพิทักษ์   อาจารย์ 1  กรกฎาคม 2555 สัญญาที่ 3 (5 ปี)  
1 ก.ค.58 - 30 มิ.ย.63 

 มติ  - รับทราบ 
       - การต่อสัญญาจ้างบุคคลากรให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการเป็นระบบติดตามรายงาน
การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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 1.4.4 เรื่อง การสรุปผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ของ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์  
 อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบการสรุปผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ
ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ ตามที่ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ บันทึกที่ อว 8205.10/0970  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง สรุปผลการขอประเมินผลการ
สอนเพ่ือขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปแล้วนั้น  ได้มีการสรุปผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ การสอนรายวิชา 1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม ของนางสาววิลาสินี ธนพิทักษ์  
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว ผ่านเกณฑ์ และมีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 

(เอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ  รับทราบ 
 
 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ในการประชุม สมัยสามัญ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา ก าลังเข้าสู่กระบวนการเข้าประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ 
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ชื่อเรื่องวิจัย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ได้ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ต าบลเขาปู่ 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร . วิ ลาสินี  
ธนพิทักษ์ 

50,000 43,384 

ทัศนคติของผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนาและประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหาความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ 
สมาธิ 

50,000 50,000 

ระบบยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินไร้สิทธิ์ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราชและพัทลุง) ด้วย
การจัดประชุมสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้อเสนอเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากิน  

อ . ด ร . วิ วั ฒ น์  
ฤทธิมา 

90,000 87,748 

รูปแบบการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุง 

อ . ด ร . วิ วั ฒ น์  
ฤทธิมา 

120,000 70,642 

 
   มติ  - รับทราบ 
         - มอบรองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ ท าหน้าที่ด าเนินการตัดสินการ
สนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 
  3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
    อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา 
วิจัย และบริการสังคม เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

   มติ  รับทราบ 
 

3.3 เรื่อง แผนการด าเนินงานการจัดท า AUN-QA รอบ 12 เดือน  
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม รายงานความก้าวหน้าแผนการด าเนินงานการจัดท า AUN-QA รอบ 12 เดือน โดยได้จัดท าแผนและได้
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   มติ   รับทราบ 
 

3.4 เรื่อง การเทียบโอนหลักสูตรจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจโดยจะเริ่มต้นจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภาค 9 
เนื่องจากนิสิตภาคสมทบได้สอบเข้าเป็นนายสิบต ารวจมากพอสมควรซึ่งจะเป็นโอกาศให้นิสิตได้สามารถเรียนได้
อย่างต่อเนื่องแต่เป็นคุณสมบัติตามสายงานของนิสิตเมื่อจบหลักสูตร 
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   มติ  - รับทราบ 
  - ข้อเสนอแนะในการเทียบโอนหลักสูตรรายวิชาจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจซึ่ง
หลักสูตรจากศูนย์ฝึกเน้นการฝึกเพ่ือน าออกมาปฏิบัติงานอาจไม่สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
ดังนั้นควรด าเนินการจัดท าโครงการในลักษณะคล้ายกับโครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  
เพ่ือออกใบประกาศและทรานสคลิปให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจ ซึ่งจะสามารถน ามาเทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ 
 
 3.5 เรื่อง การด าเนินงานการประเมินคุณภาพ (EdPEx Assessment / AUN-QA 
Assessment) 
        อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่าย
การศึกษา วิจัย และบริการสังคม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ (EdPEx 
Assessment / AUN-QA Assessment) โดยผลการด าเนินงานได้ปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงแผน เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน  

   มติ   รับทราบ 
 
 3.6 เรื่อง การกระท าผิดทางกฎหมายของนิสิต 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกระท าผิดทางกฎหมายของนิสิต 
เนื่องจากมีนิสิตวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการกระท าผิดทางกฎหมายเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยทางวิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการออกหนังสือตักเตือนการท าก่อน หากไม่ยุติการกระท าทางวิทยาลัยฯ จะด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
ทั้งนี้การด าเนินการทางกฎหมายวิทยาลัยฯ จะไม่ท าให้มีผลกระทบต่ออนาคตต่อนิสิต 

   มติ   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
    - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

 5.1 เรื่อง ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
     อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา 
วิจัย และบริการสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

 มติ   เห็นชอบ 
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5.2 เรื่อง ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
     อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ 
1 ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  ศิริวัฒนกุล 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2 รศ.พล.ต.ต.ดร.ธชัชัย  ปิตะนีละบุตร 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารย์ 

  
  

วุฒิการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  M.A. (Public Administration) 
  Ph.D (Criminal  Justice) 
3 พ.ต.ท.ปัญญา   ชะเอมเทศ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
4 พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  Ph.D. (Law) 
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ที ่ รายชื่ออาจารย์ 
5 พ.ต.ท.อภิชาติ  อภิชานนท์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
6 พ.ต.อ.มารุต  กาญจนขันธกุล 

  ต าแหน่งทางวิชาการ  

  - 

  วุฒิการศึกษา 

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 
7 พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา  โสตถิพันธุ์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์ 

8 ผศ.พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ  เครือค า 

  ต าแหน่งทางวิชาการ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  วุฒิการศึกษา 

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  M.A. (Criminal Justice) 

  Ph.D. (Criminal Justice) 
 
 มติ   เห็นชอบ 
 

5.3 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตามที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาว่างลง สภามหาวิทยาลัยหักษิณจึงมี
มติ แต่งตั้งคณะกรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันหักษิณคดีศึกษา ซึ่งคณะกรรนการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในการประชุมดรั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยก าหนดวิธีการ
ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทัณคตีศึกษา 2 วิธี คือ 
 1) วิธีประกาศรับลมัครทั่วไป 
 2) วิธีการเสนอชื่อ 
ในการนี้ จึงขอให้ท่านด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จ านวนไม่เกิน  1  ชื่อ 

 มติ   ให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการประชุมบุคลากรเพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จ านวนไม่เกิน  1  ชื่อ และด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบกับ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อีกครั้ง  
 
 
 

5.4 เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ 
ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 

อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมเรื่องพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
  ตามหนังสือที่ ศธ 64.01/5848 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กรณีต ารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน) มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นชอบให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแทนคณะหรรมหารตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเห็นชอลให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 
  ด้วย อาจารย์ ดร.วิลาสินี  ธนพิทักษ์ วุฒิ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ต าแหน่งอาจารย์ ประจ า 
บรรจุวันที่ 1 กรกฎาคม  2555 ได้ขอพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  1. ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ได้เห็นชอบการขอประเมินการสอน การเผยแพร่ของเอกสารประกอบการสอน วิชา 
จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม  และหลักการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาววิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
  2. ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
นางสาววิลาสินี  ธนพิทักษ์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน  2563 ได้ประเมินผลการสอนของนางสาววิลาสินี  
ธนพิทักษ์  แล้วเห็นว่า ผ่านเกณฑ ์มีความช านาญในการสอน 

ประเด็นที่เสนอ 



~ 33 ~ 

 

 
  

การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 

 

 

  

  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ
นางสาววิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
 

ค าจ ากัด
ความ 

รายละเอียด การด าเนินการ 

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีที่มาและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ และ
เอ้ือเฟ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

เป็นไปตามค านิยามประกาศ 
ก.พ.อ. 

รูปแบบ 
 

อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา 
วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ 
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มี
ความกระชับและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ
ในวารสารทางวิชาการ 

นางสาววิลาสินี ธนพิทักษ์ 

เสนอรายงานวิจัย 

ฉบับสมบูรณ์ 

การ
เผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ใน
หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดและความยาว 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น 
และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
      เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะ
กระท าไม่ได้ 

1. วิลาสินี  
ธนพิทักษ์. 2562. ฝายมีชีวิต
นวัตกรรมชุมชนเพื่อการ
แก้ปัญหาน้ าแล้งอย่างยั่งยืน 
ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง. วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 13 
(ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๓) 

2. วิลาสินี ธน
พิทักษ์.  การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมฝายมีชีวิต ต าบล
เขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง. Oral 
Presentation, ส านัก
งานวิจัยแห่งชาติ. Thai land 
Research Expo : 
Symposium 
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ค าจ ากัด
ความ 

รายละเอียด การด าเนินการ 

 2019.  Pertinent 
information (มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๐๑๙ ;9 
เมษายน ๒๕๖๒; โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ. 
กรุงเทพ: ส านักงานวิจัย
แห่งชาติ; 2562 หน้า ๓๑๖. 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมใน
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไป
ประยุกต์ได ้
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่
ลึกซึ้งกว่างานเดิมท่ีเคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
   2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไป
ประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซ้ึงจนท าให้
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
   2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

ระดับดีมาก 

                 
ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ
นางสาววิลาสินี ธนพิทักษ์  ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 

  มติ  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563   

มติ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 

 
 
เลิกประชุม  เวลา 14.40 น. 
 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


