
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     

  อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ส านักงานวิทยาลัย 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

 
…………………………………………. 

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 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

- รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 



เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง 
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
  1.1.1 การเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
พิธีประราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ทางส านักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้ง
เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้งนี้ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 มติ - รับทราบ 

  1.2 เรื่อง  แจ้งจากรองประธาน 
          -    ไม่มี  - 

                          1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
  1.3.1 รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบที่  1                   
ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 388 คน 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ 
5 รอบ 

รอบท่ี 1 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
แผนรับ ผู้สมัคร ผ่านการ

คัดเลือก 
ยืนยันสิทธิ์ 
TCAS 

ช าระค่ายืนยัน
สิทธิ์ (5,000) 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคปกติ) 

240 46 431    

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคสมทบ) 

40 40 27    

รวม 280 86 458    
 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 

 มติ - รับทราบ 



1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   ดังนี้ 
 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที่   31 ธันวาคม  2563   

      
ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      
 ธันวาคม 2563  (ต.ค.63 –ธ.ค.63) 

     

รายได้       

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    216,000.00   6,785,796.80  
   รายได้จากการจัดการศึกษา    216,000.00  6,785,796.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    214,000.00  6,781,796.80 
    ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    2,000.00   4,000.00  
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    1,649,695.45   3,558,387.64  
    รายได้ดอกเบี้ย    13,695.45   32,079.01  
    รายได้จากการบริการวิชาการ    1,636,000.00   3,525,900.00 
    รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    0.00   0.00  
    รายได้อื่นๆ    0.00   408.63  

 รวมรายได้    1,865,695.45   10,344,184.44  
  

 ค่าใช้จ่าย       

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    600,696.50   1,649,529.50  
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    4,813,600.00   6,468,100.00  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    143,649.79   225,136.29  
    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    594,719.83   1,703,105.79  
    ค่าสาธารณูปโภค    23,842.35   72,819.05  
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย    0.00   64,311.04  

    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   0.00  

    ค่าใช้จ่ายอื่น    2,048.36   2,048.36  
    หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    6,178,556.83   10,185,070.03  

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย   (4,312,861.38)  159,114.41 



0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00 18,456,666.75

46,411,716.44

10,344,184.44

17,891,722.8634,366,410.95

10,185,070.03

564,943.89

12,045,305.49

159,144.41

รายละเอียดเปรียบเทียบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 

รายรับ

 
                                 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
                                         รายละเอียดเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย   
                                      ปีงบประมาณ 2562-2563,2564 (ต.ค.-ธ.ค.63)  

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 (ต.ค.-ธ.ค.63 ) 
รายรับ    

รายได้จากการศึกษา 13,757,570.00 19,031,827.95 6,785,796.80 
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์(ขอใช้สถานท่ี) - - - 

รายได้อื่น ๆ 375,735.14 56,024.43 408.63 
รายได้บริการวิชาการ 3,805,600.00 27,037,040.00 3,525,900.00 

รายได้ดอกเบีย้ 482,761.61 273,524.06 32,079.01 
รายได้เพื่อการวิจยัการแหล่งทุนภายนอก 35,000.00 13,300.00 - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 18,456,666.75 46,411,716.44 10,344,184.44 

รายจ่าย    
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 6,104,423.01 6,258,291.55 1,649,529.50 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4,407,237.59 21,918,686.89 6,468,100.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,365,523.14 724,826.33 225,136.29 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 4,659,008.12 4,645,159.23 1,703,105.79 
ค่าเสื่อมราคมและคา่ตัดจ าหน่าย 445,312.73 386,559.24 64,331.04 

ค่าสาธารณูปโภค 295,076.18 256,688.13 72,819.05 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5,648.30 18,346.64 2,048.36 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 609,493.79 - - 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู  157,852.94 - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 17,891,722.86 34,366,410.95 10,185,070.03 

ก าไร(ขาดทุน) 564,943.89 12,045,305.49 159,114.41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติ - รับทราบ 
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 1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 
อ า จ า ร ย์ วิ ท ย า   ข า ว ข จ ร  หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ 

การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)  

ที ่ รายการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
ก าไร 

% 

1 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี 

29-31 ต.ค. 63 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

2 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 29-31 ต.ค. 63 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 191,100.00   164,500.00   26,600.00   13.92  

3 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

วันท่ี 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

4 โครงการอบรมหลักสูตรการทบทวน ปรับปรุงบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

วันท่ี  6-8 พ.ย. 63 จ. บุรีรัมย ์

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

5 โครงการอบรมหลักสูตรใหมล่่าสดุ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฎิบัตฯิ วันท่ี 12-

14 พ.ย. 2563 จ. เชียงราย 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

6 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างไดผ้ล ซักซ้อมความ

เข้าใจหลักเกณฑฯ์ วันที่ 12-14 พ.ย. 63จ.เชียงราย 

 198,900.00   171,500.00   27,400.00   13.78  

7 โครงการอบรมหลักสูตรการทบทวน ปรับปรุงบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

วันท่ี 13-15 พ.ย. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 198,900.00   171,500.00   27,400.00   13.78  

8 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างไดผ้ล ซักซ้อมความ

เข้าใจหลักเกณฑฯ์ วันที่ 16-18 พ.ย. 63 จ.เลย 

 206,700.00   178,000.00   28,700.00   13.88  

9 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันที่ 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)  

    

10 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันที่ 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(1) 

 411,000.00   369,885.50   41,114.50   10.00  

11 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันที่ 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(2) 

    

12 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการท างานแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 16-18 พ.ย. 63 จ. เลย 

 210,700.00   190,000.00   20,700.00   9.82  

13 โครงการอบรมตดิตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์ฯ วันที่ 20-22 พ.ย. 63 

จ. สงขลา 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

14 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 230,100.00   198,000.00   32,100.00   13.95  

15 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 210,600.00   181,500.00   29,100.00   13.82  

16 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

วันท่ี  20-22 พ.ย. 63 จ. สุราษฎรธ์าน ี

 74,100.00   64,000.00   10,100.00   13.63  

17 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 26-28 พ.ย. 63 จ. เชียงใหม่ 

 230,100.00   198,000.00   32,100.00   13.95  

18 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 ฯ 

วันท่ี 26-28 พ.ย. 63 จ. เชียงใหม่ 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

19 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ วันท่ี  

27-29 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 85,800.00   74,000.00   11,800.00   13.75  

20 โครงการทบทวนสาระส าคญัเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ วันท่ี 26-28 พ.ย. 

2563 จ. เชียงใหม่ 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

21 โครงการการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปีการศึกษา 2563

ฯ วันที่ 27-29 พ.ย. 2563 จ. นครพนม 

 156,000.00   134,500.00   21,500.00   13.78  

22 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  ONLINE  2,500.00  -  2,500.00  100.00  

23 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพปี

การศึกษา 2563 วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 จ. ชลบุรี 

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

24 โครงการอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. 63 จ.สงขลา 

 210,700.00   189,600.00   21,100.00   10.01  

25 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 187,200.00   161,000.00   26,200.00   14.00  
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ที ่ รายการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
ก าไร 

% 

26 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 สงขลา 

 171,600.00   147,500.00   24,100.00   14.04  

27 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 7-9 

ธ.ค. 63 จ. กระบี่ 

 196,000.00   176,400.00   19,600.00   10.00  

28 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 7-9 ธ.ค. 63 จ. กระบี ่

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

29 โครงการอบรมการจัดกท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 ฯ วันที 9-11 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

30 โครงการอบรมการจัดกท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 ฯ วันที 11-13 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

31 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 ฯ 

วันท่ี ธ11-13 ธ.ค. 63 จ. อุดรธาน ี

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

32 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 11-13 ธ.ค. 63 จ. อุดรธาน ี

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

33 โครงการอบรมการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

ฯ วันที่ 17-19 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 159,900.00   137,500.00   22,400.00   14.01  

33 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 21-

23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 205,800.00   185,200.00   20,600.00   10.01  

34 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอ

ผลงานฯ วันที่ 21-23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 210,600.00   181,100.00   29,500.00   14.01  

35 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 21-23 ธ.ค. 63 จ.อุบลราชธาน ี

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

36 โครงการอบรมการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการฯ วันท่ี 

23-25 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 105,300.00   90,500.00   14,800.00   14.06  

37 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใตสถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา  

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

38 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 24-26 ธ.ค. 63 . สงขลา 

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

39 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 218,400.00   187,800.00   30,600.00   14.01  

40 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 วันท่ี 25-27 ธ.ค. 63 จ.บุรีรมัย ์

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

41 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน รุ่นที่ 5 

วันท่ี 21-22 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 69,000.00   45,773.30   23,226.70   33.66  

42 โครงากรอบรมเรื่องการท างานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ วันท่ี 23-24 ธ.ค. 63 

จ. เชียงใหม่ 

 87,500.00   43,615.00   43,885.00   50.15  

43 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด วันท่ี 

23-24 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 59,500.00   32,206.30   27,293.70   45.87  

44 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  ONLINE  80,000.00   -    -  -    

      

  รวมท้ังสิ้น  7,619,000.00   6,885,080.10   653,919.90   8.58  

 

 มติ - รับทราบ  
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1.4.3 เรื่อง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน
การติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
 อ า จ า ร ย์ วิ ท ย า   ข า ว ข จ ร  หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และรายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
 

 มติ – รับทราบ 

1.4.4 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สายคณาจารย์/
สายสนับสนุน 
 อ า จ า ร ย์ วิ ท ย า   ข า ว ข จ ร  หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา สายคณาจารย์/สายสนับสนุน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา/น.ส.พิชญ์สินี  อรรถชัย
พานิช/นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์  
 มติ - รับทราบ 

  1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

 มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
ในการประชุม สมัยสามัญ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
         รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ
จัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การปรับแก้ 
มคอ.2 และจัดท า มคอ.3 เพ่ือเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ    

  มติ  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 

    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปฎิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ  ตามมติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 21 มกราคม 2564 มีการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา 

 มติ  - เห็นชอบการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 5.2 เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
         อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมเรื่องอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มี
ประกาศเรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวต้อให้คณบดี/ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติการสนับสนุนและอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ต้องด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 เงื่อนไขการสนับสนุน 
 - บทความวิจัยที่มาจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองหรือมีส่วนร่วมในการวิจัย 
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 - บทความวิจัย บาทความวชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่มีการระบุที่อยู่ของผู้วิจัยว่าเป็น
บุคคลากรของหน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) และมีรายละเอียดปรากฏใน
บทความอย่างชัดเจน 
 - ไม่เป็นผลงานที่ปรากฎอยู่ในวิยานิพนธ์ของผู้รับการสนับสนุนหรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพ่ือขอ
จบการศึกษาและจะต้องเป็นการตีพิพม์บทความวิจัยที่เป็นไปตามจรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 - บทความวิจัยบทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่มีการตีพิมพ์เผรแพร่ในปีงบประมาณที่
เสนอขอ หรือเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่เสนอขอรับค่าตอบแทน 
 - บทความจิจัย บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์จะต้องตีพิมพพ์ในลักษณะรูปเล่มวารสาร
หรือตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสามารถระบุ ปีที่พิมพ์ (Volume) ฉบับที่ (Number) หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย อย่างชัดเจน 
 - บทความ 1 เรื่อง สามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 คนเท่านั้น และหากมีการ
ตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการขอซ้ าซ้อนมหาวิทยาลัยทักษิณขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินสนุบสนุนคืน 
 - เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science / 
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

งบประมาณ/แหลง่งบสนับสนุน 
ระดบัวารสาร ค่าตอบแทน (บาท) ด้านสังคมศาสตร์ แหล่งบสนบัสนนุ 

ตามเกณฑ์มหาลัยก าหนด เกณฑ์วิทยาลัยก าหนด 
ระดบันานาชาต ิQ1 หรือ Q2 และเป็น
วารสารระดบันานาชาติ ทีม่คี่า Impact 
factor มากว่า 1.00 

ไม่เกนิ 30,000 บาท ไม่เกนิ 20,000 บาท มหาวิทยาลัย 

ระดบันานาชาต ิQ1 หรือ Q2 และเป็น
วารสารระดบันานาชาต ิ

ไม่เกนิ 25,000 บาท ไม่เกนิ 15,000 บาท มหาวิทยาลัย 

ระดบันานาชาต ิQ3 หรือ Q4 ไม่เกนิ 20,000 บาท ไม่เกนิ 10,000 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในควอไทล์1-4 ไม่เกนิ 10,000 บาท ไม่เกนิ 5,000 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบัชาติที่ปรากฎในฐานขอ้มูล TCI       
วารสารกลุ่มที่ 1 ไม่เกนิ 4,000 บาท ไม่เกนิ 2,500 บาท คณะ/วิทยาลัย 
วารสารกลุ่มที่ 2 ไม่เกนิ 3,000 บท ไม่เกนิ 1,500 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบัชาติที่มีการตีพิมพ์ในวารสารอืน่ๆ 
หรือ ระดับนานาชาตที่เปน็การตีพิมพ์
สืบเนื่องจากงานประชุมวชิาการ 

ไม่เกนิ 2,000 บาท ไม่เกนิ 1,500 บาท คณะ/วิทยาลัย 
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 มติ 1. เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ  
      2. แก้ไขงบประมาณ/แหล่งงบสนับสนุน ระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
วารสารกลุ่มที่ 1 เกณฑ์วิทยาลัยก าหนด จากเดิม ไม่เกิน 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท    
วารสารกลุ่มที่ 2 เกณฑ์วิทยาลัยก าหนด จากเดิม ไม่เกิน 1,500 บาท เป็น 2,500 บาท   
     3. ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2564 
 

งบประมาณ/แหลง่งบสนับสนุน 
ระดบัวารสาร ค่าตอบแทน (บาท) ด้านสังคมศาสตร์ แหล่งบสนบัสนนุ 

ตามเกณฑ์มหาลัยก าหนด เกณฑ์วิทยาลัยก าหนด 
ระดบันานาชาต ิQ1 หรือ Q2 และเป็น
วารสารระดบันานาชาติ ทีม่คี่า Impact 
factor มากว่า 1.00 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 20,000 บาท มหาวิทยาลัย 

ระดบันานาชาต ิQ1 หรือ Q2 และเป็น
วารสารระดบันานาชาต ิ

ไม่เกนิ 25,000 บาท 15,000 บาท มหาวิทยาลัย 

ระดบันานาชาต ิQ3 หรือ Q4 ไม่เกนิ 20,000 บาท 10,000 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในควอไทล์1-4 ไม่เกนิ 10,000 บาท 5,000 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบัชาติที่ปรากฎในฐานขอ้มูล TCI       
วารสารกลุ่มที่ 1 ไม่เกนิ 4,000 บาท 3,500 บาท คณะ/วิทยาลัย 
วารสารกลุ่มที่ 2 ไม่เกนิ 3,000 บท 2,500 บาท คณะ/วิทยาลัย 
ระดบัชาติที่มีการตีพิมพ์ในวารสารอืน่ๆ 
หรือ ระดับนานาชาตที่เปน็การตีพิมพ์
สืบเนื่องจากงานประชุมวชิาการ 

ไม่เกนิ 2,000 บาท - คณะ/วิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

  มติ – มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


