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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

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.  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 

 1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร 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 
- ไม่มี 

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
1.2.1 แสดงความยินดีนิสิตจากการประกวด Modern Designe 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แจ้งที่ประชุมทราบ      
จากการประกวด Modern Designer 2021 เพื ่อเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ ่นใน จัดโดยโรงเรียนวรพัฒน์ เมื ่อวันที่                
26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีนิสิตวิทยาลัยฯ ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่                    
นางสาวธัญญลักษณ์  ทองแดง นิสิตปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 

 มติ – รับทราบ  

          1.3    เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
          1.3.1 แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
             อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบโดยได้ดำเนินการขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ขอปิดหลักสูตร 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอปิดหลักสูตร 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 มติ – รับทราบ  
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      1.3.2 ข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่ 
             อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ รายงานที่ประชุมทราบ สถานะการรับใหม่นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติ – รับทราบ 
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 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

1.4.1 สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2563 – มกราคม 2565)  

    อาจารย ์ว ิทยา  ขาวขจร ห ัวหน ้าสำน ักงานว ิทยาล ัยการจ ัดการเ พ่ือ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปี
งบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) 

ลำ 
ดับ 

รายการ 
รายได้ รายจ่าย 

คงเหลือ/
กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"การจัดทำ
บัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 22-24 ต.ค.
64 จ. อุดรธานี 

         
109,200.00  

        
94,000.00  

       
15,200.00  

                     
13.92  

2 

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบัติงาน
ตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 ต.ค. 2564 (20 
ต.ค. 64) 

           
35,000.00        

3 

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบัติงาน
ตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 ต.ค. 2564 (8 
พ.ย. 64)  

           
30,000.00  

        
40,500.00  

       
24,500.00  

                     
37.70  

4 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองตามข้ันตอนวันที่ 5-7 พ.ย. 
64 จ.สงขลา 

           
78,000.00  

        
67,000.00  

       
11,000.00  

                     
14.10  

5 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชี
นอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 5-7 พ.ย. 64 จ.
สงขลา 

         
226,200.00  

      
194,500.00  

       
31,700.00  

                     
14.01  

6 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชี
นอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 12-14 พ.ย. 64 จ.
ขอนแก่น 

         
292,500.00  

      
251,500.00  

       
41,000.00  

                     
14.02  

7 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย ว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 12-14 พ.ย. 64 จ. 
บุรีรัมย์ 

         
480,200.00  

      
432,000.00  

       
48,200.00  

                     
10.04  
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
รายได้ รายจ่าย 

คงเหลือ/
กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

8 

โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินการคลังฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. 
อุบลราชธานี 

         
352,800.00  

      
317,500.00  

       
35,300.00  

                     
10.01  

9 
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ ฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. เชียงราย 

         
367,500.00  

      
330,700.00  

       
36,800.00  

                     
10.01  

10 
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. นครพนม 

           
58,500.00  

        
50,300.00  

         
8,200.00  

                     
14.02  

12 

โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและ
กฎหมาย ฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ.นครนายก 
(รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

         
214,500.00  

      
182,300.00  

       
32,200.00  

                     
15.01  

13 

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ ฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ. เลย (รายงานเข้า ธ.ค. 
64) 

         
347,900.00  

      
313,100.00  

       
34,800.00  

                     
10.00  

14 

โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและ
กฎหมาย ฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ.นครสวรรค์ 
(รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

         
105,300.00  

        
89,500.00  

       
15,800.00  

                     
15.00  

15 

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 
2564 จ. สงขลา 

         
273,000.00  

      
234,700.00  

       
38,300.00  

                     
14.03  

16 

โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ตามข้ันตอนการประกันฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ. 
สงขลา 

         
195,000.00  

      
167,700.00  

       
27,300.00  

                     
14.00  

17 

โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาฯ วันที่ 5-7 ธ.ค. 
2564 จ. สงขลา 

         
195,000.00  

      
167,700.00  

       
27,300.00  

                     
14.00  

18 

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-
2570) ของกองการศึกษาฯ วันที่ 7-8 ธ.ค. 2564 จ. 
สงขลา 

           
57,000.00  

        
51,300.00  

         
5,700.00  

                     
10.00  
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
รายได้ รายจ่าย 

คงเหลือ/
กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

19 

โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถะทางการบริหารและ
กฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารฯ วันที่ 10-12 ธ.ค. 
64 จ. สงขลา 

         
491,400.00  

      
422,600.00  

       
68,800.00  

                     
14.00  

20 

โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ตามข้ันตอนการประกันฯ วันที่ 17-19 ธ.ค. 2564 จ. 
มหาสารคาม 

           
85,800.00  

        
73,700.00  

       
12,100.00  

                     
14.10  

21 

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วันที่ 24-26 ธ.ค. 64 
จ. ขอนแก่น 

           
66,300.00  

        
57,000.00  

         
9,300.00  

                     
14.03  

22 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 24-26 ธ.ค. 64 จ. 
หนองคาย 

         
548,800.00  

      
493,900.00  

       
54,900.00  

                     
10.00  

23 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 24-26 ธ.ค. 64 จ. 
เชียงใหม่ 

         
441,000.00  

      
396,900.00  

       
44,100.00  

                     
10.00  

24 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 24-26 ธ.ค. 64 จ. 
เชียงใหม่ 

         
220,500.00  

      
198,000.00  

       
22,500.00  

                     
10.20  

25 
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบัติงาน
ตำรวจ  

           
35,000.00        

26 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 24-26 ธ.ค. 64 จ. 
หนองคาย 

         
166,600.00  

      
149,900.00  

       
16,700.00  

                     
10.02  

27 

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-
2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  วันที่ 12-14 ม.ค.65 จ. 
สงขลา 

         
120,900.00  

      
100,600.00  

       
20,300.00  

                     
16.79  

28 

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วันที่ 14-16 ม.ค.65 
จ. สงขลา 

         
195,000.00  

      
167,700.00  

       
27,300.00  

                     
14.00  
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
รายได้ รายจ่าย 

คงเหลือ/
กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

29 
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ฯ วันที่  21-23 ม.ค. 2565 จ. บุรีรัมย์  

           
74,100.00  

        
63,700.00  

       
10,400.00  

                     
14.04  

30 

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาฯ วันที่ 28-30 ม.ค. 
65 จ. สงขลา 

         
148,200.00  

      
127,400.00  

       
20,800.00  

                     
14.04  

31 

โครงการอบรม ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสภาฯ วันที่ 28-30 ม.ค. 
65 จ.เชียงราย 

         
367,500.00  

      
330,700.00  

       
36,800.00  

                     
10.01  

32 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 28-30 ม.ค. 65 จ. 
เลย 

         
431,200.00  

      
388,000.00  

       
43,200.00  

                     
10.02  

33 

โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการสำคัญ 
ที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกฯ วันที่ 28-30 
ม.ค.65 จ. เลย 

         
333,200.00  

      
299,800.00  

       
33,400.00  

                     
10.02  

34 
โคงการอบรม หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองฯ วันที่ 4-6 ก.พ. 2565 จ. อุบลราชธาน ี

         
120,900.00  

      
103,500.00  

       
17,400.00  

                     
14.39  

35 

โคงการอบรม หลักสูตร   เทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น 
และสรุปรวบรวม กฎหมายฯ วันที่ 4-6 ก.พ. 2565 จ. 
เชียงใหม่ 

         
396,900.00  

      
357,200.00  

       
39,700.00  

                     
10.00  

36 

โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุป
รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือฯ วันที่ 7-9 ก.พ. 
2565 จ. นครราชสีมา 

         
450,800.00  

      
405,700.00  

       
45,100.00  

                     
10.00  

 
 

8,111,700.00   6,714,900.00  911,000.00  
         

 11.23  

การคืนเงินหลักประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการอบรม  

 

รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาโครงการฝึกอบรม
การจัดทำบัญชีคอมฯวันที่ 5-7 พ.ย. 64 หจก. เอค
คูเคชั่น ฯ 

           
13,415.00  

        
13,415.00  

 
 

AP65110005  
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
รายได้ รายจ่าย 

คงเหลือ/
กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

 

รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาโครงการฝึกอบรม
การจัดทำบัญชีคอมฯวันที่ 12-14 พ.ย. 64 หจก. เอค
คูเคชั่น ฯ 

           
13,415.00  

        
13,415.00  

 
 

AP65110004  

 

รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาโครงการฝึกอบรม
ระเบียบกฎหมายฯวันที่ 12-14 พ.ย. 64  น.ส.นริศรา 
เรือนแก้ว 

           
21,950.00  

        
21,950.00  

 
 

AP65110006  

 

รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาโครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียนฯวันที่ 19-21 พ.ย. 64  น.ส.นริศรา 
เรือนแก้ว 

           
21,950.00  

        
21,950.00  

 
 

AP65110010  

 

รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาโครงการฝึกอบรม
ความรู้พื้นฐานฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 64  น.ส.สุมาลี ชุม
สุด 

           
21,800.00  

        
21,800.00  

 
 

AP65110011  

      92,530.00     92,530.00    

  8,204,230.00     

 
หัก โครงการอบรมที่บัญชีบันทึกเข้าเดือน กุมภาพันธ์  
2565 

     
2,415,300.00  

   

  5,788,930.00     

มติ – รับทราบ 
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   1.4.2  รายงานรายได ้และค ่าใช ้จ ่าย ว ิทยาล ัยการจ ัดการเพ ื ่อการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565   
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื ่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565   ดังนี้ 
 
 

 รายงานรายได้  
 ปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่  31 มกราคม 2565  

         
      ประจำเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

       มกราคม 2565  (ต.ค.64 – ม.ค.65) 
รายได้      

 
 

 

 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  4,897,000.00  6,932,290.00 

  
 รายได้จากการจัดการศึกษา  4,897,000.00  6,932,290.00 

   
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  4,897,000.00  6,932,290.00 

   
 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  0.00  0.00 

   
 ค่ารักษาสภาพนิสิต  0.00  0.00 

   
 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  0.00  0.00 

  รายได้อื่น  1,716,264.33  5,828,572.82 

   
 รายได้ดอกเบี้ย  205.33  25,183.82 

   
 รายได้จากการบริการวิชาการ  1,701,600.00  5,788,930.00 

   
 รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  0.00  0.00 

   
 รายได้อื่นๆ  14,459.00  14,459.00 

 รวมรายได้  6,613,264.33  12,760,862.82 
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รายงานค่าใช้จ่าย  

 ปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่  31 มกราคม 2565  
         
      ประจำเดือน  ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี 

      มกราคม 2565  (ต.ค.64 - ม.ค.65) 
 
ค่าใช้จ่าย     

 
 

 

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    614,799.70  2,550,784.40 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    1,627,700.00  5,129,300.00 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    18,036.00  231,524.51 

    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    322,260.52  1,608,755.46 

    ค่าสาธารณูปโภค    14,045.65  48,362.96 

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย    0.00  169,392.99 

    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00  0.00 

    ค่าใช้จ่ายอื่น    0.00  1,134,196.66 

    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    0.00  0.00 
 รวมค่าใช้จ่าย    2,596,841.87  10,872,316.98 

         
 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย    4,016,422.46  1,888,545.84 

 
  



~ 11 ~ 
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มติ - รับทราบ 
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1.4.3 แนวทางในการปฏิบัติการนำเงินส่งเข้าวิทยาลัยฯ 
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ แนวทางในการปฏิบัติการนำเงินส่งเข้าวิทยาลัยฯ ตามมติคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  วาระที่ 3.2  เรื่อง การให้
บุคลากรวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกหักค่าตอบแทน 10% นำเข้าวิทยาลัย และ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565 วันที่  24 มกราคม 2565  วาระที่ 4.3  เรื่อง หลักเกณฑ์การนำ
เงินเข้าวิทยาลัยของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มติ อนุมัติหลักเกณ์ฯ แล้วนั้น 

วิทยาลัยฯ จึงขอกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการนำส่งเงินเข้าวิทยาลัยฯ โดยบุคลากร

วิทยาลัยสามารถทำเรื่องนำเงินส่งเข้าวิทยาลัยในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินจากที่ได้รับมาจากบริการวิชาการ  โดยโอน

เงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย (บริการวิชาการ TSU-MDC สำหรับรับเงินรายได้บริการวิชาการและฝึกอบรม) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 691-246201-9 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน/บันทึกข้อความ/ใบสำคัญรับเงิน 

เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยต่อไป 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติ - รับทราบ 

1.4.4 ผลการประเมินผลการสอนเพื ่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของ            
ผศ. ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561  ข้อ 18 กำหนดว่า ให้ คณะอนุกรรมการ
ประเมินว่าผู้ขอรับการประเมินมีความชำนาญ หรือชำนาญพิเศษ โดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

     (1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจุดมุ ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสาร 
หลักฐานที่สามา รถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

     (2)  มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คำถามเพื่อให้
ผู้เรียนคิดและตอบคำถามให้เข้าใจได้ขัดเจน 

    (3) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่หันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ
จำลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

    (4) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจซองผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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    (5) มีความสามารถท่ีจะสอนให้ผู้เรียนสามารถสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ( lifelong 
learner) 

    (6) มีความสามารถสอนห้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
    (7) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิซาที่เรียนกับวิซาอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (8) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
    (9) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน ( interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสตงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิตเห็น 
   ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินท่ีมีความชำนาญในการสอน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในช้อ (1) - (7) 

และกรณีมีความชำนาญพิเศษในการสอนจะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกซ้อ 
ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม 

   ผลการประเมิน กรรมการสรุปเป็น มติ   ผ่านเกณฑ์ มีความชำชาญพิเศษในการสอน  ส่วนเอกสาร
คำสอน ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 เอกสารคำสอน 
- ตรวจคำผิดใหม่เช่นสาระนิพนธ์ เป็น สารนิพนธ์ 
- หน้าคำนำ ข้อความ เอกสารประกอบการสอน แก้เป็นเอกสารคำสอน 
- บรรณานุกรมเรียงชื่อผู้แต่งใหม่ตามตัวอักษร ก - ฮ  ธวัชชยั.....  มาก่อน บุญธรรม... 
 1. คำนำ และเนื้อหายังมีคำว่าเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน ต้องใช้เอกสารคำ 
สอน และคำผิด เช่น บรรณานุกรม การเรียง ชื่อหนังสือ ผู้แต่งอะไรขึ้นมาก่อน 
               2. การเขียนวัตถุประสงค์ ควรใช้ จดจำก่อน  อธิบายวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ 
               3. ตรวจดูคำผิดอีกครั้ง 
เมื่อมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งไปยังประธานกรรมการและอนุกรรมการดูอีกรอบและนำผลสรุปเสนอ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  (1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม  2561 

  (2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่   27  ธันวาคม  2564 

มติ – รับทราบ 
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1.4.5 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ หรือหลักสูตรผู้นำเที่ยว (โครงการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป) 
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ หรือหลักสูตร
ผู้นำเที่ยว (โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป) โดยทางวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนามีความประสงค์ยื ่นแบบ
จำนงขอเป็นสถานที่ฝึกอบรมฯ กับทางสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนาเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสถาบันการศึกษา โดยสถานที่ฝึกใช้อาคาร 50 ปี วศ. มศว. 
มทษ. (ตึก 18) ชั้น 5 ห้อง 18510  รับจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 80 คน/ครั้ง โดยให้อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง 
ประธานหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (สาขาการจัดการสมัยใหม่) ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
เป็นผู้ประสานประจำศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการขั้นตอนการเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

 หมายเหตุ : การดำเนินขั ้นตอนเอกสารส่งไปยัง กรมการท่องเที ่ยว ต้อง
หยุดชะงัก เนื่องจาก หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว. ซึ่งทางกรมการท่องเที่ยว แนะนำให้รอหลักสูตร
ผ่านการรับทราบจาก สป.อว. ก่อน ถึงจะดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดอีกครั้ง 

มติ – รับทราบ 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งเวียนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  

    ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 13 ข้อ 1.4.3 จากเดิม ชื่อเรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ เปลี ่ยนเป็น แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
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 มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาใน
การประชุม สมัยสามัญ ครั้งที ่8/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

 อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาดังคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2565  กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 1) พ.ศ. 2565  และได้มีมติออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 21 
มกราคม 2565  
 ส่วนที่  4 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
    1.2.1 วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบด ี
    (1)  ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใน
สังกัดส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนละไม่เกิน 1ชื่อ และให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการนำ
รายชื ่อที ่ได้รับไปประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื ่อพิจารณาและเสนอชื ่อผู้สมควรดำรงตำาแหน่ง
อธิการบดี ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ 
 ในการนี ้จากการประชุมบุคลากรว ิทยาล ัยฯ คร ั ้งท ี ่  2/2565 เม ื ่อว ันที ่  8 ก ุมภาพันธ ์ 2565                   
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 18 (50 ปี วศ มศว 
มทษ) และประชุมออนไลน์ ผลการประชุมบุคลากรวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เสนอชื ่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา เป็นผู้สมควรตำรงตำแหน่งอธิการบดี 
  มติ  - เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา เป็นผู้สมควรตำรง
ตำแหน่งอธิการบด ี
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 2/2565 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565  
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

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

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


