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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สำนักงานวิทยาลัย 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………………………….…รักษาการแทน) 
3. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา..................................................................รักษาการแทน) 
4. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร.....................................................................รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร)  
6. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            8. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
9. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 -  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

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

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
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 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

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

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบ ว่า 
ตามท่ีสำนักพระราชวังกำหนดพิธีประราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 
ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564 นั้น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทั้งบุคลากรวิทยาลัยฯ 
และบัณฑิต จะต้องได้รับการชีดวัคซีนก่อนหรือมีหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัล covid -19 ไม่เกิน 72 
ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งนี้ในการดำเนินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองของบัณฑิตเข้าร่วมงาน 

 มติ – รับทราบ 

1.1.2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

 มติ – รับทราบ  

1.1.3 รายงานการขอทุนศึกษาต่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
คณาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อขอให้รายงานความก้าวการทางการด้านศึกษาต่อวิทยาลัยฯ ว่าเป็นไปตาม
แผนการเรียนและเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

มติ – รบัทราบ 

1.1.4 การรายผลการติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า
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หลังจากการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในแต่ละครั้งให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำรายงานผล
การติดตามตามมติที่ประชุมและให้รายงานในการประชุมในครั้งถัดไป 

         มติ – รับทราบ



~ 4 ~ 

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
- ไม่มี 

 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
  1.3.1 รายงานสถานะจำนวนผูส้มัครเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 1009 คน   

สถิติผู้สมัครเรียน ภาคปกติ  

ปีก
าร

ศึก
ษา

 

TC
AS

 รอ
บท

ี่ 

จำ
นว

นร
ับ จำนวน

ผู้สมัคร 

จำนวนผู้
ผ่านการ
คัดเลือก 

จำนวน
ผู้ยืนยัน
สิทธิ์ 
TCAS  

สละ
สิทธิ์ 
รอบท่ี 

1 

ชำระค่า
ยืนยันสิทธิ์ 

5,000 
บาท 

ราย
งาน
ตัว 

ร้อยละ
ของ

จำนวนผู้ที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

จำนวนผู้ที่
ผ่านในแต่
ละรอบ 

2561 1   171 130     108 106     
รวม   171       108       

2562 

1 80 389 115 85 30 82   38.14 71.30 
2 40 287 101 91 10 91   42.33 90.10 
3 20 280 19 19 0 19   8.84 100.00 
5 20 103 23 23 0 23   10.70 100.00 

รวม 160 1059 258 218 40 215 
21
0 

100.00   

2563 

1 20 388 80 58 22 55   17.63 68.75 
2 80 463 175 151 24 148   47.44 84.57 
3 60   60 53 3 50   16.03 83.33 
5 20 117 66   7 59   18.91 89.39 

รวม 180 968 381 262 56 312 
30
9 

100.00   

2564 

1 46 431 47 47 17 30    10.56  63.83 
2 134 518 262   201    201    70.77 76.72  
3 60 60   60  53    53    18.66 88.33  
          
5 -   - -  -   - -        

รวม 240 1009 369 301 17 284    100.00   
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จำนวนผู้สมัครเรียน ภาคสมทบ 

ปีการศึกษา รอบท่ี 
จำนวน
ผู้สมัคร 

จำนวนผู้
ผ่านการ
คัดเลือก 

ชำระค่ายืนยัน
สิทธิ์ 5,000 

บาท 

สละ
สิทธิ์ 
รอบท่ี 

1 

รายงาน
ตัว 

สละสิทธิ์รอบ
รายงานตัว 

2561 1 84 71 62   60   
รวม 84 71 62 9 60 2 

2562 
1 16 9 8       
2 24 18 14       
3 15 8 7       

รวม 55 35 29 6 27   

2563 
1 21 11 11       
2 14 9 7       
3 22 19 12       

รวม 57 39 30 0 30 0 

2564 
เสาร์-อาทิตย์ 

1 27 16 12       
2 17  14   7       
3 15  15   13       

รวม 59 45 32 0 0 0 
2564 

จันทร์-ศุกร์ 
2 66 26 18       
3  96  75 71       

รวม 162 101 89 0 0 0 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
 มติ - รับทราบจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
      - ข้อเสนอแนะให้ทำการวิเคราะห์การรับสมัคร TCAS ในแต่ละรอบมีจำนวนผู้สมัคร
จำนวนเท่าไหร่และจำนวนผู้สละสิทธิเท่าไหร่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตในครั้งต่อไป 

 1.3.2 รายงานสถานะจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
   อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 94 คน  อยู่ในช่วงชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 
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สถิติผู้สมัครเรียน ภาคปกติ  

ปีก
าร

ศึก
ษา

 

TC
AS

 รอ
บท

ี่ 

จำ
นว

นร
ับ จำนวน

ผู้สมัคร 

จำนวนผู้
ผ่านการ
คัดเลือก 

จำนวน
ผู้ยืนยัน
สิทธิ์ 
TCAS  

สละ
สิทธิ์ 
รอบท่ี 

1 

ชำระค่า
ยืนยันสิทธิ์ 

5,000 
บาท 

ราย
งาน
ตัว 

ร้อยละ
ของ

จำนวนผู้ที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

จำนวนผู้ที่
ผ่านในแต่
ละรอบ 

2562 
1 70 58 57       
2 70 36 36       

รวม 140 94 93       

 
หมายเหตุ  1.สาขาวิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม 
 2.สาขาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 มติ – รับทราบ 
      - ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีผู้ชำระค่ายืนยันสิทธ์แล้วจำนวน 31 คน 

1.3.3 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา 

   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ช่วงเวลาการประเมิน อยู่ระหว่างวันที่ 28 
มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2564 โดยได้มีการปิดระบบวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้ โดยการกรอก E-SAR  หลักสูตรได้
รายงานผลการประเมินตนเอง คะแนนรวม 3.23 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  คะแนน  5 คะแนน 
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลกัสูตร เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร คะแนน 2.91  คะแนน 

  มติ – รับทราบ 
        - ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาคณาจารย์ทุกท่านจะต้องรู้
หลักเกณฑ์ในการประเมินทุกคน 
        - การประเมินคุณภาพการศึกษารอบปัจจุบันหากคะแนนรวมไม่ถึงตามเกณฑ์ที่
กำหนดในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์จะดำเนินการหักการขึ้นเงินเดือน 10 เปอร์เซ็น 
        - การดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษามอบรักษาการ
แทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
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   1.3.4 การแนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการ
แนะนำหลักสูตรให้กับนิสิตที่ได้สมัครเข้ามาเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียน วิธีการเรียน และ
ความสำคัญในการเรียนตลอดหลักสูตร  

  มติ – ทราบ 

  1.3.5 นิสิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสมหาบัณฑิต 
  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่านิสิตที่ตกค้างในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสมหาบัณฑิต ได้สำเร็จ
การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้การปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสมหาบัณฑิตเป็นผลอันสมบูรณ์ 

  มติ – ทราบ 

  1.3.6  การแต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ผู้ที ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง
ผู้อำนวยการไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาได้จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการแทนประธาน
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และทางวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และในที่ประชุมคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เสนอ ชื่อ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  สมาธิ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงาน
ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและรักษาการแทนประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ อีกตำแหน่ง 

  มติ – ทราบ 

      1.3.7 การสอบรายวิชาจิตวิทยาของข้าราชการตำรวจ 
 พันตำรวจโท ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสาน
เพ่ือดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยเตรียมการสอบคัดเลือกด้านจิตวิทยา สำหรับข้าราชการตำรวจ 
ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ 
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      มติ – ทราบ 

 

 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได ้และค ่าใช ้จ ่าย ว ิทยาล ัยการจ ัดการเพ ื ่อการพ ัฒนา  

ประจำปีงบประมาณ 2564   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื ่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ประจ ำปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564   ดังนี 
 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที ่  31 พฤษภาคม 2564   

      ประจำเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

       พฤษภาคม 2564  (ต.ค.63 –พ.ค.64) 
รายได ้      
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    4,332,700.00  21,430,996.80 
   รายได้จากการจดัการศึกษา    4,332,700.00  21,430,996.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    4,332,700.00  21,430,996.80 
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    6,000.00  36,000.00  
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อ่ืน    1,869,890.64  16,686,137.66 
    รายได้ดอกเบีย้    0.00  68,544.76 
    รายได้จากการบรกิารวิชาการ    1,869,800.00  16,557,836.00 
    รายได้เพื่อการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก    0.00   10,000.00 
    รายได้อื่นๆ    90.64  49,756.90 

 รวมรายได้    6,202,590.64  38,117,134.46 

  
 ค่าใช้จ่าย       

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    589,293.80  4,496,500.20 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    0.00  13,719,683.60 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    310.00  317,222.97 

    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ   519,254.53  5,220,283.47 

    ค่าสาธารณูปโภค    17,651.15  166,939.90 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย    0.00   245,094.44 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   2,307,285.82 
    ค่าใช้จ่ายอื่น    250.00  304,082.56 

มติ – รับทราบ 
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    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    1,126,759.48  26,777,092.96 

รายได้สูง (ต่ำ) กวา่ค่าใช้จา่ย   5,075,831.16  11,340,041.50 

 
1.4.2 เร ื ่อง สร ุปรายร ับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564) 
อาจ า ร ย ์ ว ิ ท ย า   ข า ว ขจ ร  ห ั ว หน ้ า ส ำน ั ก ง าน ว ิ ท ย าล ั ย ก า ร จ ั ด ก าร เ พ่ื อ 

การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564) 

 
 
 

 
 
 

ที ่ รายการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
กำไร 

% 

1 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี 

29-31 ต.ค. 63 จ. สุราษฎร์ธานี 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

2 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

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

 191,100.00   164,500.00   26,600.00   13.92  

3 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

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. บุรีรัมย์ 

 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 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างไดผ้ล 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. อุบลราชธานี 

 198,900.00   171,500.00   27,400.00   13.78  

8 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างไดผ้ล ซักซ้อมความ

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

 206,700.00   178,000.00   28,700.00   13.88  

9 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)  

    

10 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(1) 

 411,000.00   369,885.50   41,114.50   10.00  

11 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(2) 

    

12 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง

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

 210,700.00   190,000.00   20,700.00   9.82  

13 โครงการอบรมตดิตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์ฯ วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 

จ. สงขลา 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

14 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

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

 230,100.00   198,000.00   32,100.00   13.95  

15 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 210,600.00   181,500.00   29,100.00   13.82  

16 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

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

 74,100.00   64,000.00   10,100.00   13.63  

17 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

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  
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19 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ วันท่ี  

27-29 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 85,800.00   74,000.00   11,800.00   13.75  

20 โครงการทบทวนสาระสำคญัเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ วันที่ 26-28 พ.ย. 

2563 จ. เชียงใหม่ 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

21 โครงการการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปีการศึกษา 2563

ฯ วันที่ 27-29 พ.ย. 2563 จ. นครพนม 

 156,000.00   134,500.00   21,500.00   13.78  

22 โครงการอบรมกฎหมายสำหรับการปฎิบัติงานตำรวจ  ONLINE  2,500.00  -  2,500.00  100.00  

23 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพปี

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

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

24 โครงการอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. 63 จ.สงขลา 

 210,700.00   189,600.00   21,100.00   10.01  

25 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

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 รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร % 

26 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

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 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

29 โครงการอบรมการจัดกทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

30 โครงการอบรมการจัดกทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

33 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

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

 159,900.00   137,500.00   22,400.00   14.01  

34 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 21-

23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 205,800.00   185,200.00   20,600.00   10.01  

35 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอ

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

 210,600.00   181,100.00   29,500.00   14.01  

36 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

37 โครงการอบรมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการฯ วันท่ี 

23-25 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 105,300.00   90,500.00   14,800.00   14.06  

38 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใตสถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา  

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

39 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

วันท่ี 24-26 ธ.ค. 63 . สงขลา 

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

40 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 218,400.00   187,800.00   30,600.00   14.01  

41 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

42 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน รุ่นที่ 5 

วันท่ี 21-22 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 69,000.00   45,773.30   23,226.70   33.66  

43 โครงากรอบรมเรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ วันท่ี 23-24 ธ.ค. 63 

จ. เชียงใหม่ 

 87,500.00   43,615.00   43,885.00   50.15  

44 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด วันท่ี 

23-24 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 59,500.00   32,206.30   27,293.70   45.87  

45 โครงการอบรมกฎหมายสำหรับการปฎิบัติงานตำรวจ  ONLINE  80,000.00   44,400.00   35,600.00   44.50  

46 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี  

28-30 ม.ค.64 จ. ปัตตานี 

 200,900.00   180,800.00   20,100.00   10.00  

47 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์ฯ วันที่ 28-30 

ม.ค. 64 จ. ปัตตาน ี

 156,000.00   134,100.00   21,900.00   14.04  

48 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

ฯ วันที่ 29-31 ม.ค. 64 จ. สงขลา 

 120,900.00   103,900.00   17,000.00   14.06  

49 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตเิชิงปฎิบตัิการหลักสตูร การจดัทำหลักสูตรฯ วันที่ 19-

21 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 468,000.00   402,480.00   65,520.00   14.00  

50 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 22-

24 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

51 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ

เลือกตั้งฯ วันท่ี 22-24 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

52 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ รุ่นที่ 

2 วันท่ี 25-27 ก.พ. 64 จ. บุรีรัมย์ 

 89,700.00   77,140.00   12,560.00   14.00  

53 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค

การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 64 จ.ชัยภูม ิ

 109,200.00   93,900.00   15,300.00   14.01  

54 โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสารสำคญัเกี่ยวกับการเลือก้ังท้องถิ่น ฯ วันที่ 

25-27 ก.พ. 64 จ สุราษฎร์ธาน ี

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

55 โครบการอบรมหลักสตูรเกาะตดิสถานการณ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวฯ วันท่ี 

25-27 ก.พ. 64 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

56 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใต้สถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี  

5-7 มี.ค. 64 จ. กระบี่  

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  
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ที ่ รายการ รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร % 

57 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา (2566-

2570) ฯ วันที่ 5-7 มี.ค. 64 จ. สงขลา 

 468,000.00   402,480.00   65,520.00   14.00  

58 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-

2570) ฯ วันที่ 5-7 มี.ค. 64 จ. พัทลุง 

 57,000.00   46,100.00   10,900.00   19.12  

59 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 95,000.00   44,400.00   50,600.00   53.26  

60 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ ฯ การสื่อสารยุคดจิิทัล

ฯ วันที่ 11-13 มี.ค.64 จ.สงขลา 

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

61 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ

เลือกตั้งฯ วันท่ี 11-13 มี.ค.64 จ.สงขลา 

 539,000.00   485,000.00   54,000.00   10.02  

62 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค

การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 12-14 มี.ค. 64 จ.อุบลราชธาน ี

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

63 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ

เลือกตั้งฯ วันท่ี 15-17 มี.ค .64 จ. สงขลา 

 543,900.00   489,500.00   54,400.00   10.00  

64 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค

การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 19-21 มี.ค. 64 จ. เลย 

 89,700.00   77,100.00   12,600.00   14.05  

65 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 30,000.00   15,469.00   14,531.00   48.44  

66 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 10,000.00   -      -    

 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 3 เม.ย. - 4 ก.ค. 

64 จ. กรุงเทพฯ 

 200,000.00   22,200.00   187,800.00   93.90  

67 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570)เทคนิค

การวิเคราะห์ฯ วันท่ี 31 มี.ค. -2 เม.ย. 64 จ. บุรีรัมย ์

 312,000.00   268,300.00   43,700.00   14.01  

68 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570)เทคนิค

การวิเคราะห์ฯ วันท่ี 2-4 เม.ย. 64 จ. สงขลา 

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

69 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ ครั้งล่าสุด ฯ เพื่อเตรียมความ

พร้อม ฯ วันท่ี 2-4 เม.ย. 64 จ. นครพนม 

 548,800.00   493,900.00   54,900.00   10.00  

70 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ  

วันท่ี  4-6 เม.ย. 64 จ.สงขลา 

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

71 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ ครั้งล่าสุด ฯ เพื่อเตรียมความ

พร้อม ฯ วันท่ี 5-7 เม.ย. 64 จ.กระบี่ 

 548,800.00   493,900.00   54,900.00   10.00  

72 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใต้สถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี  

8-10 เม.ย. 64 จ. อุดรธาน ี

 303,800.00   273,400.00   30,400.00   10.01  

 รวมท้ังสิ้น  16,257,000.00   14,008,569.10   2,248,430.90   13.83  

 มติ – รับทราบ 

 

1.4.3  เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย ดังนี้ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
และได้ครบกำหนดตามสัญญา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  มีพนักงานวิทยาลัยฯ ขอต่อสัญญา จำนวน 1 คน คือ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง บรรจุตั้งแต่วันที่ ต่อสัญญาครั้งสุดท้าย 
1 นายวิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงน 1 กรกฎาคม  2551 สัญญาที่ 5 (5 ปี)  

1 ก.ค. 59 – 30 มิ.ย. 64 

 มติ – รับทราบการประเมินต่อสัญญา นายวิทยา ขาวขจร 

 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนาในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
       อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร  
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ในขั้นตอนการกรอกระบบ CHECO 

มติ ที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ซึ่ง
รายชื่อยังคงซ้ำซ้อนกับวิทยาลัยชุมชน โดยปัจจุบันได้ประสานให้วิทยาลัยชุมชนนำรายชื่อออกจากหลักสูตรแล้วแต่
ยังคงต้องรอระยะเวลาในการดำเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
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  4.1 เรื่อง การทำงานร่วมกันของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการทำงานร่วมกันของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ตอนนี้วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาได้มีการเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ  
 
 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
2.หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมเน้นให้บุคลากรทำงานร่วมกันไม่แยก

เป็นสาขา 
 มติ – เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันของบุคลากรโดยให้
กำหนดไว้ในผลการประเมินปฎิบัติงานบุคลากร เป็นร้อยละ 10 เปอร์เซ็น 

 4.2 เรื ่อง ข้อกำหนดในการของบวิจัยจากทุนอุดหนุนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ 
การพัฒนา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องข้อกำหนดในการของบวิจัยจากทุนอุดหนุนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา กำหนดให้ทุนวิจัยที่ของบอุดหนุนไป บังคับให้ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 
1 หรือ ฐาน 2 เท่านั้น กำหนดให้ เบิกจ่าย 3 งวด (40 : 30 : 30) 

 มติ – เห็นชอบการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลตามที่ กพอ. กำหนดหลักเกณฑ์ 
- ปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายจากเดิม 3 งวด (40 : 30 : 30) เปลี่ยนเป็น เบิกจ่าย 3 งวด   

(30 : 40 : 30) 
- การวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในการประชุมครั้งต่อไป 
- การรับงานวิจัยจากภายนอกให้บุคลากรวิทยาลัยฯ แจ้งให้กับทางวิทยาลัยฯ รับทราบ

ทุกครั้ง   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 เรื่อง พิจารณาค่าระดับข้ัน 

   อาจารย์ ดร.อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      จำนวน  18  วิชา   
     - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน   14  วิชา  
     - สาขาวิชาการจัดการ               จำนวน     4  วิชา 
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                     (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 

 มติ  - เห็นชอบ 
  

5.2  เรื่อง ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่

ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. รศ.พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร 
2. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม 
3. รศ.พ.ต.ท.เสกสัณ เครือคำ 
4. พ.ต.อ.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ 
5. ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต สารทรอด 
6. ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 
7. พ.ต.อ.อภิชาต อภิชานนท์ 
8. พ.ต.ท.ดร.ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ 
9. พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ 
10. พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล 

 มติ  - เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

5.3  เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุญาตแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

 ตามที่ นายวิวัฒน์  ฤทธมา ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3-067/56 สังกัดวิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการพัฒนา ขอประเมินผลการสอน เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ แล้วนั้น อ้างถึงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  ส่วนที่ 2 ข้อ 15 ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเป็นชอบ

ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน โดยให้คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จำนวน 2 หรือ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้อมีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
เป็นอนุกรรมการ 

3. ประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
กรณีมีความจำเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ขออนุญาตแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน ดังนี้ 
 1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ประธานอนุกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   อนุกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  สมาธิ    อนุกรรมการ 
 4. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติ  1. เห็นชอบการแต่งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน  
       2. ปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการประเมินการสอน  

จากเดิม  
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   อนุกรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  สมาธิ    อนุกรรมการ 
  4. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
  5. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  เปลี่ยนเป็น 
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   อนุกรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ    อนุกรรมการ 
  4. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
  5. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 

5.4  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่

ประชุมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา ดังนี้ 
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 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ทำโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งเเต่ ปี 2550 โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ไปแล้วนั้น  
 เนื่องด้วยปัจจับัน  ระเบียบ ของ ก.ตร. ได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ต้องการ
สอบเลื่อนชั้นเป็นพนักงานสอบสวน และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญัตรสายงานอื่นผู้ที่จะดำเนินการย้ายสายงาน
เป็นพนักงานสอบสวน เเละสายป้องกันปราบปรามใหม่ คือต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางหลักสูตรนิติศาสตร์และ
มีกฎหมาย 3 วิชา  
 ทั้งนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะตัวเเทนภายใต้ความร่วมมือ ได้
ดำเนินการเสนอ เเนวทางปรับหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตร 2 ปริญญาตามแนวทางที่ รร.นรต ทำสำเร็จไปแล้วเพ่ือ
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตำรวจ เนื่องจากหลักสูตร 2 ปริญญา เรียนได้เฉพาะ นรต เท่านั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตร 2 ปริญญานี้ สามารถตอบสนอง องค์กรตำรวจที่จะพัฒนาตำรวจ
ภาคใต้ จึงจะส่งผู้แทนมาร่วมกับทางวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยเสนอดังนี้ 
 1.หลักสูตร 2 ปริญญา เฉพาะ ข้าราชการตำรวจภาคสมทบ  
(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เเละหลักสูตรนิติศาสตร์ ) 
 2.เสนอให้มีคำสั ่งเเต่งตั ้ง ร่วม ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา เเละ คณะ
นิติศาสตร์ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
 3.หลักสูตรที่จบการศึกษาจะเป็นปริญญาที่ได้ของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 4.เมื่อหลักสูตร 2 ปริญญา อนุมัติ ควรนำรายวิชามาใช้สำหรับ การทำฝึกอบรม หรือหลักสูตร
สัมฤทธิ์บัตร 

มติ  1. เห็นชอบหลักการ 

      2. มอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจหลักการในการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา 

 

5.5  เรื่อง เกณฑ์การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการและเปลี่ยนวิชาเอก 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่

ประชุมพิจารณาเกณฑ์การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการและเปลี่ยนวิชาเอก ดังนี้ 
 1. นิสิตต่างคณะฯ ที่ประสงค์ย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ไม่ต่ำ
กว่า 2.75  
 2. นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชา ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 
(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
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 3. นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคสมทบท่ีประสงค์เปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตภาคปกติ ต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้อง
มีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล้วอย่างน้อย 3 ภาคเรียน 
 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  มติ  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการและเปลี่ยนวิชาเอก โดยให้ยึดเกณฑ์
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

       2. ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนวิชาเอกและการย้ายคณะต้องมีที่นั่งรองรับนิสิตโดยให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ 

  6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564   
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


