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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
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 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒัน์ สมาธิ ..................................................รักษาการแทน) 
6. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            7. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 -  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

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

 2. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
1.1.1 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ใน

โอกาสรับตำแหน่งใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิ
ตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ 

 มติ – รับทราบ  

1.1.2 รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบ ว่า 
มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2471/2564 เรื่อง ให้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การ
คลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
อีกตำแหน่งหนึ่ง และคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2472/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพือ่การพัฒนา ดังนี้ 

1. อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ อีกตำแหน่งหนึ่ง 

2. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายบริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

 มติ – รับทราบ  
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1.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบ ว่า 
การประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ซึ่งได้รับคำแนะนำในการดำเนินการส่วนต่างๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
เป็นไปในทางที่ดียิ่งข้ึน 

มติ – รับทราบ 

1.1.4 การชำระค่าเทอมของนิสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
การชำระค่าเทอมวันสุดท้ายในวันที่ 29 กันยายน 2564 กรณีนิสิตไม่ชำระค่าเทอม จะมีผลกระทบอย่างไรในส่วน
ของงบประมาณ และควรให้ความช่วยเหลือนิสิตอย่างไร โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการ
แทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายบริหาร ประเมินผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

มติ – รับทราบ 
    - ข้อเสนอแนะในกรณีที่นิสิตยังไม่มีเงินชำระค่าเทอมให้ทำบันทึกเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายการชำระค่าเทอม 

1.1.5 รายงานการทำโครงการช่วยเหลือนิสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบ ว่า
จากการที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ผ่านมาให้นำเข้ามูล
โครงการเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป 

มติ – รับทราบ 

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
- ไม่มี 

         1.3    เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
 1.3.1 รายงานผลการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ 
รายงานผลการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 1,265 คน   
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สถิติผู้สมัครเรียน ภาคปกติ  
ปีก

าร
ศึก

ษา
 

TC
AS

 รอ
บท

ี่ 

จำ
นว

นร
ับ 

จำนวนผู้สมัคร 
จำนวนผู้ผ่านการ

คัดเลือก 
จำนวนผู้ยืนยัน

สิทธิ์ TCAS  
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 

5,000 บาท 

256
4 

1 46 431 47 47 30 
2 134 518 262   201  201 
3 60 60   60  53  53 
5 -   - -  -  -  

รวม 240 1009 369 301 284 

จำนวนผู้สมัครเรียน ภาคสมทบ 

ปีการศึกษา รอบท่ี จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 

5,000 บาท 

2564 
เสาร์-อาทิตย์ 

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

รวม 59 45 32 
2564 

จันทร์-ศุกร์ 
2 66 26 18 
3  96  75 53 

รวม 162 101 71 
 
 

สถิติผู้สมัครเรียน ภาคปกติ  
ปี

การศึกษา 
สาขา 

จำนวน
รับ 

จำนวนผู้สมัคร 
จำนวนผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

2562 

สาขาวิชาเอกการจัดการการ
ประกอบการทางสังคม 

70 58 57 

สาขาวิชาเอกการจัดการการ
ท่องเที่ยวและไมซ์ 

70 36 36 

รวม 140 94 93 

 
 มติ - รับทราบรายงานผลการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
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 1.3.2 รายงานสถานะนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ 
รายงานสถานะนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีนิสิตทั้งหมด 1,028 คน ดังนี้  
 

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา รับเข้า พ้นสภาพ จบการศึกษา กำลังศึกษา 
2559     1 

2561 
ภาคปกติ 103 11 88 4 
ภาคสมทบ 65 24 30 11 

2562 
ภาคปกติ 215 20 0 195 
ภาคสมทบ 29 5 0 24 

2563 
ภาคปกติ 309 16 0 293 
ภาคสมทบ 33 8 0 25 

2564 

ภาคปกติ ตร 285 2 0 283 
ภาคปกติ กจบ 71 2 0 69 
ภาคสมทบ จ-ศ 92 0 0 92 
ภาคสมทบ ส-อ 31 0 0 31 

  
 มติ – รับทราบ 
      - ข้อเสนอแนะในทุกสิ้นปีการศึกษาให้วิเคราะห์หาสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต  
โดยจัดทำให้เป็นระบบครบทุกกระบวนการ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการเปิดรับสมัครจำนวนนิสิตในปีถัดไป 
       - ในรายวิชาการเรียนการสอนควรมีรายวิชาด้าน data analytics   

 1.3.3  เรื่อง รายงานผลการต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ ผลการต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย นายวิทยา  ขาวขจร ดังนี้ 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
หลักเกณฑ์และวิธีการสัญญาที่ 4 และสัญญาต่อไป   

มีผลการประเมินประจำปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าระดับดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรายงานผลการปฎิบัติงานเสนอคณะกรรมการฯ นอกจากภาระงานขั้นต่ำแล้ว ต้องมีผลงานเพิ่มเติม
อย่างน้อย 2 รายการ ได้แก่ ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ หรือ บทความทางวิชาการ หรือ เอกสารประกอบการ
สอน หรือ ตำรา หรือ หนังสือ ที่มีคุณภาพ โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย มีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน พร้อมแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาตนเอง 5 รายการ 
 เอกสารประกอบการต่อสัญญา  
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    1.1  ผลงานวจิัยงาน วิทยา  ขาวขจร (2561). วิจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพกรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย   

    1.2  ผลงานวจิัย วิทยา  ขาวขจร (2563). วิจัยการป้องกันอาชญากรรมแนวชายแดน 
กรณีศึกษา กฎหมายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 

    1.3  มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ไม่ต่ำกว่า ดี 
    1.4  มีการพัฒนาตนเอง  จำนวน  5  รายการ 
    1.5  แผนเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 

  
มติ  ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการปรับแก้และดำเนินการต่อสัญญาดังนี้ 

      1. อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร  สัญญาที่ 6  ให้แก้คำผิดหน้าปกชื่อวิจัย ให้เพิ่มแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย   และมีการปรับแก้ไขคำผิดเรียบร้อยแล้ว  เห็นควรต่อสัญญา 

  มติ – รับทราบ  

 1.3.4 เรื่อง แจ้งจากคณะกรรมการโควิดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร แจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ คณะกรรมการโควิดมหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการจัดทำ ทักษิณ Sanbox เพื่อให้นิสิต
สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้เท่าที่จำเป็น โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน       
50 เปอร์เซ็น 

  มติ – รับทราบ 

 1.3.5 เรื่อง การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต 
 อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ แจ้งที่
ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตจากศิษย์เก่าจำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษา
จากวิยาลัยฯ จำนวน 5 ทุน ซึ่งได้ดำเนินการประการผู้ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในงบประมาณสนับสนุน
จากแห่งภายนอกได้หารือกับสโมสรนิสิตเพื่อที่จะดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตในครั้งต่อไป 

  มติ – รับทราบ 
       - ข้อเสนอแนะ จำนวนงบประมาณการจัดทำโครงการสำหรับนิสิตจำนวน 2 เปอร์
เซ็นให้นำงบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
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 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1 . 4 . 1  ร า ย ง าน ร าย ได ้ แ ล ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย  ว ิ ท ย าล ั ย ก า รจ ั ด ก า ร เ พ ื ่ อ ก า รพ ั ฒ น า  

ประจำปีงบประมาณ 2564   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

รายงานที่ประชุมเพื่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 25 64 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2564   ดงัน้ี 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที ่  31 กรกฎาคม 2564   

      ประจำเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

       กรกฎาคม 2564  (ต.ค.63 –ก.ค.64) 
     

รายได้       
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    405,900.00  22,000,096.80 
   รายได้จากการจัดการศึกษา    405,900.00  22,000,096.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    405,900.00  21,956,096.80 
    ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    0.00  44,000.00 
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    109,855.55  17,070,433.96 
    รายได้ดอกเบี้ย    20,083.70  112,996.47 
    รายได้จากการบริการวิชาการ    66,300.00  16,874,136.00 
    รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    0.00   10,000.00 
    รายได้อื่นๆ    23,471.85  73,301.49 

 รวมรายได้    515,755.55  39,070,530.76 
  

 ค่าใช้จ่าย       

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    577,493.80  5,664,307.80 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    57,000.00  13,779,183.60 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    930.00  318,847.97 
    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    435,923.55  6,202,426.52 
    ค่าสาธารณูปโภค    14,771.20  200,444.38 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหนา่ย    0.00   357,266.72 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   2,307,285.82 
    ค่าใช้จ่ายอื่น    0.00  303,901.26 
    หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    1,086,118.55  29,133,664.07 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย   (570,363.00)  9,936,866.69 
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  มติ  – รับทราบ 
   - การใช้งบประมาณวิทยาลัยฯ หากไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานควรชะลอไว้ก่อน 
   - งบประมาณประจำปี 2565 ไม่ควรใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนื่องจากคาดว่างบประมาณ

ส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid – 19  
   - งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้ตั้งไว้ ไม่ควร 30 เปอร์เซ็นของค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 
 

1.4.2 เร ื ่อง สร ุปรายร ับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 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 – กรกฎาคม 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  
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ที ่ รายการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
กำไร 

% 

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 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  

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  
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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. บุรีรัมย ์

 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  

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 
-  การจัดโครงการฝึกอบรมให้สรุปปิดงบประมาณก่อน 30 กันยายน 2564  
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1.4.3  เรื่อง รายงานผลการประเม ินผลการสอนเพื่ อขอกำหนดตำแหน ่งผ ู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารยข์อง อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ 
ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ดังนี้ 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการสอน กรรมการมี  มติ ผ่านเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอน  ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการสอน ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. รูปแบบเอกสารประกอบการสอน ควรจัดเป็นรายสัปดาห์ตามรายการสอนใน มคอ.3 พร้อม
ทั้งระบุวิธีการสอน การวัดผล หรือมีการแนบข้อสอบ พร้อมเฉลย การให้งานนิสิตยังไม่ค่อยสอดคล้องกับนิสิต ชั้น
ปี 1 และ 2  
 2. ให้ตรวจเช็คคำผิดทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษทั้งเล่ม 
 3. ตาราง และแผนภาพที่คัดลอกจากเอกสารอื่น ให้ใส่อ้างอิงให้ครบ อ้างที่มา  ควรปรับระบบ
การอ้างอิง บรรณานุกรม สารบัญให้ถูกต้อง 
 4. รูปแบบเล่ม ให้มีความสนใจมากว่านี้ไหม  

  มติ – รับทราบ 
     - สำหรับการอบรมผู้บริหารให้เตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมเพ่ือเตรียมรับตำแหน่ง

บริหารวิทยาลัยฯ 
       - ให้จัดทำการขอรับตำแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
       - สำหรับสายสนับสนุนใหเ้สนอเปิดรับอัตราชำนาญการกับทางมหาวิทยาลัย 

 1.4.4  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 4/2564 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานตามมติของฝ่ายเลขานุการ และผลการดำเนินงานตามมติ
ของผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุม ดังนี้ 
  1. การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 
      - ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในเรื่องต่างๆ เพื่อดำเนินการตามมติ 
  2. การดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  มติ – รับทราบ 
       - ในการประชุมครั้งถัดไปให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 
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1.4.5  เรื่อง การย้ายสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามท่ี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน
อาคารซีโนบริต ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุด
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  ทั้งนี้ ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ดำเนินการย้ายศูนย์บริการ
วิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง โดยการขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมดจากสำนักงานอาคารซีโนบริต ไป อาคาร
พญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ห้อง 128/157 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครและพร้อมทั้ง
จะดำเนินการส่งมอบพื้นท่ีเช่าคืนให้ บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด ตามข้ันตอนต่อไป 

  มติ – รับทราบ 

1.4.6 เรื่อง การแต่งตั้งประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ ดำรง
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

  มติ – รับทราบ  

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564   

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
       อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร  
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในระบบ CHECO จาก สป.อว. 
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มติ - รับทราบ 
 - มอบ รักษาการแทนรองผู ้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ และ ประธานสาขาฯ 

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

     3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา ฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการให้ทุนการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา  ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกแก่บุคลากร จำนวน 1 ทุน ได้แก่ 

อาจารย์มิติ สังข์มุสิกานนท์  

ประเภททุน ปริญญาเอก สาขา วิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน 11 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

จำนวนทุน 1,005,000 บาท (ภาคเรียนละ 165,000 บาท และค่าตำราปีละ 5,000 บาท) 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร (สายคณาจารย์) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 

ข้อ4.6 กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาและสัญญาค้ำประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัย

กำหนด โดยต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาเท่ากับ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ยกเว้นกรณีเป็นการศึกษานอกเวลาราชการผู้ได้รับทุนจะต้องกลับเข้า ปฎิบัติงานใน

หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีศึกษาระดับปริญญาโทและไม่น้อยกว่า 2 

ปี กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 

กรณีผู้ได้รับทุนผิดสัญญาหรือไม่อาจกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนและ

หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินดังกล่าว 

กรณีผู้ได้รับทุนไม่อาจสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะต้องคืนเงินร้อยละห้าสิบของจำนวน

เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และให้หมายความรวมถึงการใช้เวลา ในการศึกษาระดับ

ปริญญาโทครบ 5 ปี หรือ ระดับปริญญาเอกครบ 8 ปี แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือกรณีพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาหรือถูกคัดชื่อออกจากระบบทะเบียนของสถาบันการศึกษา ผู ้รับทุนต้องคืนเงินทุกกรณีและต้อง

ดำเนินการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากประธานคณะกรรมการอำนวยการ
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พัฒนาบุคลากร ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากรพิจารณา

ให้ไมต่้องคืนเงินกรณีไม่อาจสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 4.7  กำหนดให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเป็นการให้ทุนปีต่อปี โดยกำหนดระยะเวลาการให้

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ทุนระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี 

ทุนระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 4 ปี 

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุน และยังไม่สำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนไม่มีสิทธิขอรับ

การขยายระยะเวลาการได้รับทุน 

ข้อ 9 การรายงาน ประเมิน และติดตามผล  

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
อำนวยการพัฒนาบุคลากรทุก ๆ 1 ภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

มติ - มอบอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา ฝ่ายบริหาร หาข้อมูลหลักสูตรเพ่ือนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
    4.1 เรื่อง การประชุมผู้บริหารวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมให้ดำเนินการประชุมผู้บริการวิทยาลัยฯ สัปดาห์ละ 1 
ครั้งเพื่อหารือแก้ปัญหาด้านการบริหารงานต่างๆ โดยมี ผู ้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
ประธานสาขาฯ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุม 

                 มติ  - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2565 

   อาจารย์ ดร.อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2565การ
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565 ใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ การเรียนออนไลน์ และ
ให้นิสิตสามารถเรียนย้อนหลังได้ เพ่ือจูงใจบุคคลที่ทำงานให้มาเรียนภาคสมทบให้มากข้ึน 

 มติ  1. เห็นชอบหลักการ 
     2. ในการประชุมครั้งถัดไปให้นำข้อมูลเป้าหมาย จำนวนที่จะรับสมัครนิสิตในแต่ละ
หลักสูตรเสนอในที่ประชุม  
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 5.2  เรื่อง เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่
ประชุมพิจารณาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
การจัดการบัณฑิต  โดยเทียบเคียงจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2533 

อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย  ชั่วโมงละ 300 บาท 
อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ 600 บาท 
วิทยากรภายนอก   ชั่วโมงละ 800 บาท 
 

   มติ  - เห็นชอบในหลักการ 
      - อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ให้สอนโดยเป็นไปตามภาระงานสอนก่อน หากเกิน

ภาระงานสอนแล้วให้สามารถเบิกได้ โดยกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ในเทอม 1/2564 
         - การเบิกจ่ายให้ใช้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ตระหนักถึงงบประมาณวิทยาลัยฯ 
เป็นหลัก 
        - มอบรองผู้อำนวยการวิชาการและประธานสาขาดำเนินการปรับปรุงรายวิชาที่
สามารถบูรณาการการเรียนการสอนตามตารางเรียนให้หลากหลายตรงกับทักษะความรู้อาจารย์ผู้สอน 
        - การเปิดรายวิชาให้รองผู้อำนวยการวิชาการและประธานสาขาหารือตามความ
เหมาะสมในการเปิดรายวิชาการเรียนการสอน 
        - มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานสาขา 
หัวหน้าสำนักงาน วิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเรียนการสอน กรณีใช้ระเบียบตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักเกณฑ์ภาพรวม เพ่ือหางบประมาณที่เหมาะสมในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 6/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564   
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


