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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  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) 
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 09.30 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
1.1.1 รายงานผลวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 

  ตามหมายแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคำพิพากษา ศาลปกครอง
กลาง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.316/2560 ระหว่างนายปิติพงษ์ โตสุวรรณ์ ผู้ฟ้องคดี กับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวัน
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยนางสาวกัญญาพัชร ดุลยพัชร์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจทั้ง 3 คดี 
ได้เข้าร่วมการดำเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งตุลาการผู้แถลงคดีเห็นควรยกฟ้องคดีนี้ (มหาวิทยาลัยทักษิณชนะ
คดีในชั้นแถลงคดี)  

  ทั้งนี้ ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าว จะเสนอโดยอิสระต่อ
องค์คณะ ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผุกพันคู่กรณีแต่อย่างใด ซึ่งองค์คณะจะปรึกษาเพ่ือจัดทำคำพิพากษาต่อไป 
โดยนัดฟังคำพิพากษาของศาลผปกครองกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. 

 มติ – รับทราบ  

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
- ไม่มี 

         1.3    เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
 1.3.1 รายงานสถานะนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ 
รายงานสถานะนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีนิสิตทั้งหมด 1,024 คน ดังนี้  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจฯ  ภาคปกติ 775  คน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจฯ  ภาคสมทบ 182 คน 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่   ภาคปกติ   67 คน 
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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 10 0 23 

2564 

ภาคปกติ ตร 285 2 0 283 
ภาคปกติ กจบ 71 4 0 67 
ภาคสมทบ จ-ศ 92 0 0 92 
ภาคสมทบ ส-อ 31 0 0 31 

รวม 1,024 
 
 มติ - รับทราบ 
 

  1.3.2  เรื่องรายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) โดยใช้เกณฑ์ 
EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 
  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร แจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 
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 มติ – รับทราบ 
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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 ่  30 กันยายน  2564  (ก่อนปิดบัญชีประจำป)ี 

      ประจำเดือน  รวมแต่ต้นปี 

       กันยายน 2564  (ต.ค.63 –ก.ย.64) 
     

รายได้       
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    1,726,000.00  23,044,027.20 
   รายได้จากการจัดการศึกษา    1,726,000.00  23,044,027.20 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    1,677,000.00  20,621,027.20 
    ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    45,000.00  2,375,000.00 
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    4,000.00  48,000.00 
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    474,387.02  17,679,104.66 
    รายได้ดอกเบี้ย    9,871.91  132,210.84 
    รายได้จากการบริการวิชาการ    431,400.00  17,430,536.00 
    รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    16,505.75  26,505.75 
    รายได้อื่นๆ    16,609.36  89,852.07 

 รวมรายได้    2,200,387.02  40,723,131.86 
  

 ค่าใช้จ่าย       

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    613,063.80  6,864,805.40 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    470,350.00  14,324,033.60 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    4,752.00  323,639.97 
    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    1,125,681.09  8,158,178.72 
    ค่าสาธารณูปโภค    15,689.74  237,784.27 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหนา่ย    0.00   469,439.00 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   2,307,285.82 
    ค่าใช้จ่ายอื่น    78,562.00  382,463.26 
    หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    2,308,098.63  33,067,630.04 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย   (107,711.61)  7,655,501.82 
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 มติ  – รับทราบ 
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1.4.2 เร ื ่อง สร ุปรายร ับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

อ า จ า ร ย ์ ว ิ ท ย า   ข า ว ข จ ร  ห ั ว ห น ้ า ส ำ น ั ก ง า น ว ิ ท ย า ล ั ย ก า ร จ ั ด ก า ร เ พื่ อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 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. อุบลราชธาน ี

 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  

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 

 

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพปี

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

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

23 โครงการอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. 63 จ.สงขลา 

 210,700.00   189,600.00   21,100.00   10.01  

24 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 187,200.00   161,000.00   26,200.00   14.00  

25 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 สงขลา 

 171,600.00   147,500.00   24,100.00   14.04  

26 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 7-9 

ธ.ค. 63 จ. กระบี่ 

 196,000.00   176,400.00   19,600.00   10.00  
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27 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

28 โครงการอบรมการจัดกทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

29 โครงการอบรมการจัดกทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

30 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 ฯ 

วันท่ี ธ11-13 ธ.ค. 63 จ. อุดรธาน ี

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

31 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

32 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

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

 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 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอ

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

 210,600.00   181,100.00   29,500.00   14.01  

35 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

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

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

36 โครงการอบรมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการฯ 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 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การนำเสนอฯ 

วันท่ี 24-26 ธ.ค. 63 . สงขลา 

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

39 โครงการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 218,400.00   187,800.00   30,600.00   14.01  

40 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัทำเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

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

 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 โครงากรอบรมเรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 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  

 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 2,500.00     

44 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 80,000.00   44,400.00   38,100.00   47.63  

45 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี  

28-30 ม.ค.64 จ. ปัตตานี 

 200,900.00   180,800.00   20,100.00   10.00  

46 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์ฯ วันที่ 28-30 

ม.ค. 64 จ. ปัตตาน ี

 156,000.00   134,100.00   21,900.00   14.04  

47 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

ฯ วันที่ 29-31 ม.ค. 64 จ. สงขลา 

 120,900.00   103,900.00   17,000.00   14.06  

48 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตเิชิงปฎิบตัิการหลักสตูร การจดัทำหลักสูตรฯ วันที่ 19-

21 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 468,000.00   402,480.00   65,520.00   14.00  

49 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 22-

24 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

50 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ

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

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

51 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ รุ่นที่ 

2 วันท่ี 25-27 ก.พ. 64 จ. บุรีรัมย์ 

 89,700.00   77,140.00   12,560.00   14.00  

52 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  

53 โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสารสำคญัเกี่ยวกับการเลือก้ังท้องถิ่น ฯ วันที่ 

25-27 ก.พ. 64 จ สุราษฎร์ธาน ี

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

54 โครบการอบรมหลักสตูรเกาะตดิสถานการณ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวฯ วันท่ี 

25-27 ก.พ. 64 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

55 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใต้สถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี  

5-7 มี.ค. 64 จ. กระบี่  

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

56 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  
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57 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-

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

 57,000.00   46,100.00   10,900.00   

19.12  58 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 95,000.00   44,400.00   50,600.00   

53.26  59 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ ฯ การสื่อสารยุค

ดิจิทัลฯ วันที่ 11-13 มี.ค.64 จ.สงขลา 

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   

10.00  60 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ เพื่อเตรียมพร้อมสู่

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

 539,000.00   485,000.00   54,000.00   

10.02  61 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค

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

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   

13.99  62 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ

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

 543,900.00   489,500.00   54,400.00   

10.00  63 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  64 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 30,000.00   15,469.00   14,531.00   

48.44  65 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 

มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 10,000.00   -      -    

66 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 3 เม.ย. - 4 

ก.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 200,000.00  66,750.00  143,250.00  71.63  

67 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 3 ก.ค. -27 

ก.ย. 2564 จ.กรุงเทพฯ(36450+16200) 

 125,000.00   52,650.00   87,350.00   

69.88   โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 3 ก.ค. -27 

ก.ย. 2564 จ.กรุงเทพฯ 

 15,000.00     

68 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  69 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570)เทคนิค

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

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   

13.99  70 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  71 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ  

วันท่ี  4-6 เม.ย. 64 จ.สงขลา 

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   

13.99  72 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  73 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใต้สถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี  

8-10 เม.ย. 64 จ. อุดรธาน ี

 303,800.00   273,400.00   30,400.00   

10.01  74 โครงการประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ 

วันท่ี 11 พ.ค. 2564 จ.สงขลา (ผศ.ดร.อภิวัฒน ์

125,000.00  77,000.00    -    

75 โครงการประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ 

วันท่ี 11 พ.ค. 2564 จ.สงขลา (ผศ.ดร.อภิวัฒน ์

125,000.00  148,000.00  25,000.00  10.00  

76 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ 

วันท่ี   25-27  มิ.ย.  2564 จ. นครพนม 

66,300.00  57,000.00  9,300.00  14.03  

77 โครงการอบรมจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ์ วันท่ี 3-5 ก.ย. 2564  

จ.อุบลราชธาน ี

187,200.00  161,000.00  26,200.00  14.00  

78 โครงการอบรมจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ์ วันท่ี 10-12 ก.ย. 

2564  จ.นครพนม 

78,000.00  67,000.00  11,000.00  14.10  

79 โครงการอบรมจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ์ วันท่ี 17-19 ก.ย. 

2564  จ.พิษณุโลก 

117,000.00  101,000.00  16,000.00  13.68  

80 โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรการัดทำรายงานการประกันคณุภาพฯ วันท่ี 

18 ก.ย. 64  ONLINE 

34,200.00  31,000.00  3,200.00    9.36  

 รวมท้ังสิ้น 17,129,700.00  14,387,769.10  2,316,230.90 13.52  

 
มติ – รับทราบ 
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 1.4.3  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 5/2564 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานตามมติของฝ่ายเลขานุการ และผลการดำเนินงานตามมติ
ของผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุม ดังนี้ 
  1. การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 
      - ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในเรื่องต่างๆ เพื่อดำเนินการตามมติ 
  2. การดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดจะอยู่ในวาระสืบเนื่อง 
   มติ – รับทราบ 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564   

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

         อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
          (เอกสารประกอบการประชุม วาระ 3.1) 

มติ - เห็นชอบในหลักการ  
 - ให้ศึกษากลุ่มเป้าหมายควรเป็นไปในทิศทางใดในการเปิดหลักสูตร 
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    3.2 เรื่อง การดำเนินการโครงการช่วยเหลือนิสิต ในช่วงสถานการณ์ โควิท-19 
         อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการดำเนินการโครงการช่วยเหลือนิสิต ในช่วงสถานการณ์ โควิท-19 
โดยการจ้างนิสิตช่วยงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

มติ - เห็นชอบในหลักการในการจ้างนิสิตช่วยงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
 - ข้อเสนอแนะ 
 1. การจ้างนิสิตช่วยงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ควรให้นิสิตชั้นปี 2 ถึงชั้นปี 4 ในการจ้างงาน  
 2. ให้จัดทำกรอบภาระงานสำหรับการจ้างงานนิสิต และค่าตอบแทนในการจ้างงานนิสิต 

    3.3 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 
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กรณีผู้ได้รับทุนไม่อาจสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะต้องคืนเงินร้อยละห้าสิบของจำนวน

เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และให้หมายความรวมถึงการใช้เวลา ในการศึกษาระดับ

ปริญญาโทครบ 5 ปี หรือ ระดับปริญญาเอกครบ 8 ปี แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือกรณีพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาหรือถูกคัดชื ่อออกจากระบบทะเบียนของสถาบันการศึกษา ผู้ รับทุนต้องคืนเงินทุกกรณีและต้อง

ดำเนินการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากประธานคณะกรรมการอำนวยการ

พัฒนาบุคลากร ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากรพิจารณา

ให้ไม่ต้องคืนเงินกรณีไม่อาจสำเร็จการศึกษา 

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  - รับทราบ 

   3.4 เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2565 
         อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา ฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2565    
  สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม รับนิสิต 240 คน 
  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ รับนิสิต 140 คน 

                 มติ  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่

ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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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 
11.  อาจารย์ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม 

 มติ  -  เห็นชอบ 

 5.2  เรื่อง การจัดชุดวิชาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้ 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่

ประชุมพิจารณาการจัดชุดวิชาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้  โดยจะใช้ชุดวิชา
จากหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
   มติ  - เห็นชอบในหลักการ 
         - มอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรฯ และหลักสูตร
การจัดการบัณฑิตใหม่ดำเนินการ 
 

5.3  เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์อัตราการจ้าง

เหมาบริการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดังนี้ 
 สำหรับโครงการค่าสมัคร 3,900 บาท 

ลำดับ จำนวนผู้เข้าอบรม /คน เกณฑ์การว่าจ้าง/ไม่เกิน/บาท หมายเหตุ 
1. 1-20 68,000  
2. 21-25 84,000  
3. 26-30  101,000  
4. 31-35 118,000  
5. 36-40 135,000  
6. 41-45 151,000  
7. 46-50 168,000  
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8. 51-55 185,000  
9. 56-60 202,000  
10. 61-70 235,000  
11. 71-80 269,000  
12. 81-90 302,000  
13. 91-100 336,000  
14. 101-110 369,000  
15. 111-120 403,000  
16. 121-130 437,000  
17. 131-140 437,000  
18. 141-150 504,000  

 สำหรับโครงการค่าสมัคร 4,900 บาท 
ลำดับ จำนวนผู้เข้าอบรม /คน เกณฑ์การว่าจ้าง/ไม่เกิน/บาท หมายเหตุ 

1. 1-20 88,000  
2. 21-25 110,000  
3. 26-30  132,000  
4. 31-35 154,000  
5. 36-40 176,000  
6. 41-45 198,000  
7. 46-50 220,000  
8. 51-55 242,000  
9. 56-60 264,000  
10. 61-70 308,000  
11. 71-80 352,000  
12. 81-90 396,000  
13. 91-100 441,000  
14. 101-110 485,000  
15. 111-120 529,000  
16. 121-130 573,000  
17. 131-140 617,000  
18. 141-150 661,000  
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  มติ  - เห็นชอบในหลักการ 
        - ทั้งนี้หากประธานคณะกรรมการให้ความเห็นชอบถือว่าเป็นมติเอกฉันฑ์ แต่หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจะนำเข้าคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง 

5.4  เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ

กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามหนังสือที ่ ศธ 64.01/5848 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการ

พิจารณาการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กรณีตำรา หรือหนังสือ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน) มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นชอบให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการทำหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแทนคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิ
ชการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด และเห็นชอบให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการทำหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
  ด้วย อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา วุฒิ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ ประจำ 
บรรจุวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556 ได้ขอพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  1. ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบการขอประเมินการสอน การเผยแพร่ของเอกสารประกอบการสอน วิชา
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น และหลักการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายวิวัฒน์ ฤทธิมา 
  2. ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
นายวิวัฒน์  ฤทธิมา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้ประเมินผลการสอนของนายวิวัฒน์  ฤทธิมา 
แล้วเห็นว่า ผ่านเกณฑ์ มีความชำนาญในการสอน 

ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
นายวิวัฒน์  ฤทธิมา ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ข้อ 7(1) -(7) และตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ เร่ือง การตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 

เป็นไปตามเกณฑ์  เนื ่องจากดำรงตำแหน่งอาจารย์
มาแล้ว 8 ปี 8 เดือน 18 วัน 

2 ผลการประเมินการสอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีผลประเมินการสอน
และเอกสารประกอบสอนที่มีความชำนาญในการสอน 
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ที ่ เร่ือง การตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

ตามหนังสือที่ อว 8205.10/3086 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2564 เรื่อง แจ้งผลการขอประเมินผลการสอนเพื่อขอ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กำหนด 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยเสนอผลงานตามข้อ 5.1.3 
ผลงานวิจัย 2 เรื่อง 

 1. วิวัฒน์ ฤทธิมา วิลาสินี ธนพิทักษ์ และอานุช คีรีรัฐ
นิคม. 2563. การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
มีการเผยแพร่โดย : วิวัฒน์ ฤทธิมา 
วิลาสินี ธนพิทักษ์ และอานุช คีร ีร ัฐนิคม (2564 , 
มกราคม-มีนาคม). การบริหารจัดการที่ดินทำกินใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัด
ในเขตจังหวัดพัทลุง. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 15 (1) หน้า 29-41. 

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พ ิจารณาแต ่ งต ั ้ งบ ุคคลให ้ดำรงตำแหน ่ งผ ู ้ ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 6.1 (1) โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัย
ในวารสารอยู่ในฐานข้อมูล (TCI กลุ่มที่ 1) 

 2.งานวิจัย : วิวัฒน์ ฤทธิมาและอิบรอฮิม สารีมาแซ . 
2562. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 
มีการเผยแพร่โดย : วิวัฒน์ ฤทธิมา 
และอิบรอฮิม สารีมาแซ (2564, พฤษภาคม). ข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืน. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9 (3) หน้า 1115-1129. 

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พ ิจารณาแต ่ งต ั ้ งบ ุคคลให ้ดำรงตำแหน ่ งผ ู ้ ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 6.1 (1) โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัย
ในวารสารอยู่ในฐานข้อมูล (TCI กลุ่มที่ 1) 

4 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ได้เสนอผลงานวิชาการประเภทตำรา โดยพัฒนามา
จากเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน ว่า
ผ ู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการได้พ ัฒนาตำรา
ดังกล่าวข้ึนไปเป็นตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ 

ไม่ได้เสนอผลงานประเภทตำรา 

5 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ได้เสนอผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ว่าหนังสือ
ดังกล่าวผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เคยจัดทำ
เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนมาก่อน 

ไม่ได้เสนอผลงานประเภทหนังสือ 

 

6 ผลการปฏิบ ัต ิงานตามมาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำ
ย้อนหลัง 1 ปี ของผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำย้อนหลงั 
ของอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา ในรอบปีที่ผ่านมา รวม
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ที ่ เร่ือง การตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

ทั้งหมด 10,941.51 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ 
(รายละเอียดตามแบบสรุปจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานฯ 
ตามเอกสารแนบ)  

7 จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผ ู ้ขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ผ ู ้ ขอกำหนดตำแหน ่ ง ได ้ ร ั บรองจร ิ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หน้า 46 ข้อ 5.1.4(1)-(6) 

ตามบันทึกข้อความที่ อว 8205.10/3545  ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และไม่มีการกระทำผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

สรุปประเด็นที่เสนอพิจารณา 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ขอ
ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฎิบัติงานที่กำหนด
โดยสถาบันนั้น ๆ ผู้ขอเริมบรรจุ 1 ก.พ. 2556 เป็นไปตามเกณณ์ 

ข้อ 2 ผลการประเมินการสอน  ผลงานต้องมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ผลงานวิจัย 2 เรื ่อง หรือ 
ผลงานวิจัย 1 เรือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ ผู้ขอ ส่งผลงานวิจัย 2 เรื่อง และผ ลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน และ มีความชำนาญในการสอน 

ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 6.1 (1) โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัยในวารสารอยู่ในฐานข้อมูล (TCI กลุ่มที่ 1) 
ตามแบบคำขอการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้าย คำกำจัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ 

คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

คำนิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีที่มาและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวม ที่

เป็นไปตามคำนิยาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
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คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การนำวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ และเอ้ือเฟ้ือต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

รูปแบบ 
 

อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การกำหนดประเด็น
ปัญหา วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรม ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ 
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น 
ให้มีความกระชับและสั ้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

นายวิวัฒน์ ฤทธิมา
เสนอรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์  
1. วิวัฒน์ ฤทธิมา
และอิบรอฮิม สารีมา
แซ. 2562. ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : 
สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 
2. วิวัฒน์ ฤทธิมา 
วิลาสินี ธนพิทักษ์ และ
อานุช คีรีรัฐนิคม. 
2563. การบริหาร
จัดการที่ดินทำกินใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน พ้ืนที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง. พัทลุง : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

การ
เผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั ้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

1. ว ิ ว ั ฒ น ์  ฤ ท ธ ิ ม า 
วิลาสินี ธนพิทักษ์ และ
อ า น ุ ช  ค ี ร ี ร ั ฐ น ิ ค ม 
( 2 5 6 4 , ม ก ร า ค ม -
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2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลัง
จากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและนำไปรวมเล่ม
เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและ
ความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
     เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การนำ “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้น
อีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้ 
 

มีนาคม). การบร ิหาร
จ ัดการที ่ด ินทำกินใน
พื ้นที ่ป่าอนุร ักษ์อย่าง
ย ั ่ ง ย ื น  พ ื ้ น ท ี ่ แ ถ บ
เทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง. วารสาร
ช ุ ม ช น ว ิ จั ย 
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครราชส ีมา . 15 (1) 
หน้า 29-41. 
2. วิวัฒน์ ฤทธิมา 
และอิบรอฮิม สารีมาแซ 
(2564, พฤษภาคม). 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างอย่าง
ยั่งยืน. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
9 (3) หน้า 1115-
1129.   

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานวิจ ัยที ่ม ีกระบวนการวิจัยทุกขั ้นตอนถูกต้อง
เหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือนำไปประยุกต์ได้ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนำเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
   2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนำไป
ประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

ระดับดีเด่น   
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   1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจน
ทำให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
   2. เป็นที ่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือว ิชาชีพที ่เก ี ่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ 

                 
ข้อ 4  ให้ความเห็นในกรณีที่ผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เสนอผลงานวิชาการประเภทตำรา โดย
พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน ว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้พัฒนา
ตำราดังกล่าวข้ึนไปเป็นตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่  “ผู้ขอไม่ได้เสนอผลงานประเภทตำรา” 

ข้อ 5 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ว่า
หนังสือดังกล่าวผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เคยจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำ
สอนมาก่อน  “ผู้ขอไม่ได้เสนอผลงานประเภทหนังสือ” 

ข้อ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำย้อนหลัง 1 ปี ของผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ขอ
มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำย้อนหลัง ของอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา ในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งหมด 10,941.51 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ำ  

ข้อ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
ได้รับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หน้า 46 ข้อ 
5.1.4(1)-(6) ตามบันทึกข้อความที่ อว 8205.10/3545  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และไม่มีการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  มติ  - รับรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 7/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน  2564  
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


