
~ 1 ~ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ คร้ังที่ 8/2564 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 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) 
6. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            7. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 -  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.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 การประชุมสภาวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื ่อทราบ จากการประชุมสภาวิชาการทิศทางในการเสนอแนวทาง
หลักสูตรปริญญาตรี จะมุ้งเน้นไปในทางการเป็นผู้ประกอบการและนวัฒนกรรมทางสังคม ทั้งนี้ในการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จึงต้องสอดคล้องกับแนวทางมหาวิทยาลัย 

 มติ – รับทราบ  

  1.1.2. การตรวจสอบรายการบัญชีจากสำนักงานตรวจเงินแผนดินและผู้ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ จากการที่ผู้ตรวจสอบบัญชี เรื่องรายการลูกหนี้ รายการเจ้าหนี้ 
รายการเงินเกินบัญชี รายการเบิกเกินบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผลสรุปไม่ได้มีการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายคลังและทรัพย์สินจะดำเนินการปรับปรุง
ทางบัญชี 

 มติ – รับทราบ  

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
- ไม่มี 

          1.3    เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
            1.3.1 การประชุมคณะกรรมการโควิดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าจากการเข้าประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินการขอให้นิสิตสาขาการจัดการสมัยใหม่เข้ามาเรียนภาคปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 
62 คน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 มติ – รับทราบ  

 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
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1.4.1 สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 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 พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปี
งบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 

ลำดับที่ รายการ รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 
คิดเป็น

เปอร์เซ็น 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสตูร"การจดัทำบัญชีนอก

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ์ วันที่ 22-24 ต.ค.64 จ. อุดรธาน ี
       

109,200.00  
          

94,000.00  
      

15,200.00  
                     

13.92  
2 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 

Online รุ่นที ่9 กทมฯ 2-31 ต.ค. 2564 (20 ต.ค. 64) 
         

35,000.00        
3 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎิบตัิงานตำรวจ 

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

30,000.00  
          

40,500.00  
      

24,500.00  
                     

37.70  
4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองตามขั้นตอนวันท่ี 5-7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 
         

78,000.00  
          

67,000.00  
      

11,000.00  
                     

14.10  
5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบญัชีนอกระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ ฯวันท่ี 5-7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 
       

226,200.00  
        

194,500.00  
      

31,700.00  
                     

14.01  
6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบญัชีนอกระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ ฯวันท่ี 12-14 พ.ย. 64 จ.ขอนแก่น 
       

292,500.00  
        

251,500.00  
      

41,000.00  
                     

14.02  
7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการ

ประชุมสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 12-14 พ.ย. 64 จ. บุรีรัมย ์
       

480,200.00  
        

432,000.00  
      

48,200.00  
                     

10.04  
8 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการ

คลังฯ วันท่ี 19-21 พ.ย. 2564 จ. อุบลราชธาน ี
       

352,800.00  
        

317,500.00  
      

35,300.00  
                     

10.01  
9 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ 

วันท่ี 19-21 พ.ย. 2564 จ. เชียงราย 
       

367,500.00  
        

330,700.00  
      

36,800.00  
                     

10.01  
10 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ 

วันท่ี 19-21 พ.ย. 2564 จ. นครพนม 
         

58,500.00  
          

50,300.00  
        

8,200.00  
                     

14.02  
11 โครงการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (รายจ่ายปีงบ 64 (44,552) 
         

50,000.00      
                     

10.90  
12 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย 

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

214,500.00  
        

182,300.00  
      

32,200.00  
                     

10.90  
13 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ 

วันท่ี 3-5 ธ.ค. 2564 จ. เลย (รายงานเข้า ธ.ค. 64) 
       

347,900.00  
        

313,100.00  
      

34,800.00  
                     

10.90  
14 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย 

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

105,300.00  
          

89,500.00  
      

15,800.00  
                     

10.90   
   2,747,600.00     2,362,900.00    334,700.00  12.18  
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ลำดับที่ รายการ รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 
คิดเป็น

เปอร์เซ็น  
การคืนเงินหลักประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการอบรม         

1 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมการ
จัดทำบัญชีคอมฯวันท่ี 5-7 พ.ย. 64 หจก. เอคคูเคช่ัน ฯ 

         
13,415.00  

          
13,415.00    

 
AP65110005  

2 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมการ
จัดทำบัญชีคอมฯวันท่ี 12-14 พ.ย. 64 หจก. เอคคูเคช่ัน ฯ 

         
13,415.00  

          
13,415.00  

                    
-    

 
AP65110004  

3 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมระเบียบ
กฎหมายฯวันท่ี 12-14 พ.ย. 64  น.ส.นริศรา เรือนแก้ว 

         
21,950.00  

          
21,950.00    

 
AP65110006  

4 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมกฎหมาย 
ระเบียนฯวันท่ี 19-21 พ.ย. 64  น.ส.นริศรา เรือนแก้ว 

         
21,950.00  

          
21,950.00    

 
AP65110010  

5 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานฯ วันท่ี 19-21 พ.ย. 64  น.ส.สมุาลี ชุมสุด 

         
21,800.00  

          
21,800.00    

 
AP65110011   

       92,530.00         92,530.00       
รวมทั้งหมด   2,840,130.00        

  หัก รายงานบริการวิชาการ เดือน ธันวาคม 2564      717,700.00        

  คงเหลือรายงานบริการวิชาการ เดือน พฤศจิกายน 2564  2,122,430.00        

มติ – รับทราบ 
   - ข้อเสนอแนะะหากกำไรคงเหลือน้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่ควรให้จัดโครงการ 

 1.4.2  รายงานราย ได ้ และค ่ า ใช ้ จ ่ า ย  ว ิ ทยาล ั ยการจ ั ดกา ร เพ ื ่ อ กา รพ ัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564   
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื ่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564   ดังนี้ 
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 รายงานรายได้  
 ปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2564  

         
      ประจำเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      พฤศจิกายน 2564  (ต.ค.64 – พ.ย.64) 
 
รายได้      

 
 

 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    55,5373.50  1,998,765.00 

   รายได้จากการจัดการศึกษา    55,5373.50  1,998,765.00 

    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    55,5373.50  1,998,765.00 

    ค่าธรรมเนียมต่างๆ    0.00  0.00 

    ค่ารักษาสภาพนิสิต    0.00  0.00 

    ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต    0.00  0.00 

  รายได้อื่น    2,140,813.56  2,140,813.56 

    รายได้ดอกเบี้ย    18,383.56  18,383.56 

    รายได้จากการบริการวิชาการ    2,122,430.00  2,122,430.00 

   

 รายได้เพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก    0.00  0.00 

    รายได้อ่ืนๆ    0.00  0.00 
 รวมรายได้    2,196,351.06  4,139,578.56 
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รายงานค่าใช้จ่าย  

 ปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2564  
         
      ประจำเดือน  ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี 

      พฤศจิกายน 2564  (ต.ค.64 - ต.ค.64) 
 
ค่าใช้จ่าย     

 
 

 

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    729,715.70  1,321,998.00 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    1,001,900.00  1,095,900.00 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    31,559.02  31,559.02 

    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    425,415.05  882,275.72 

    ค่าสาธารณูปโภค    -13,609.18  4,719.00 

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย    0.00  56,464.33 

    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00  0.00 

    ค่าใช้จ่ายอื่น    1,134,196.66  1,134,196.66 

    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    0.00  0.00 

 รวมค่าใช้จ่าย    3,309,177.25  4,527,112.73 

         
 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย    (1,112,826.19)  (387,534.17) 
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มติ - รับทราบ 
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 1.4.3 แต่งต ั ้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื ่อขอกำหนดตำแหน่งผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

ตามที่ นายอภิวัฒน์  สมาธิ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3-068/56 สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ขอประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วนั้น 
อ้างถึงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561  ส่วนที่ 2 ข้อ 15 ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเป็นชอบของ
คณะกรรมการประจำส่วนงาน โดยให้คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 

หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน 2 หรือ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีตำแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ เป็นอนุกรรมการ 

3. ประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
- กรณีมีความจำเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
- กรณีผู้ดำรงตำแหน่งตามความในข้อ (3) เป็นผู้ขอรับการประเมิน ให้คณะอนุกรรมการมี

องค์ประกอบเฉพาะ (1) และ (2) และให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยลัย
คนหนึ่งเป็น เลขานุการ 

ขออนุญาตแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์    อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ภาณุ  ธรรมสุวรรณ    อนุกรรมการ 
4. อาจารย์วิทยา  ขาวขจร      เลขานุการ 
5. นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  มติ 1. รับทราบ 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้   

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในการ
ประชุม สมัยสามัญ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา ฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในการให้ทุนการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา      

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 
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กรณีผู้ได้รับทุนผิดสัญญาหรือไม่อาจกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนและ

หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินดังกล่าว 

กรณีผู้ได้รับทุนไม่อาจสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะต้องคืนเงินร้อยละห้าสิบของจำนวน

เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และให้หมายความรวมถึงการใช้เวลา ในการศึกษาระดับ

ปริญญาโทครบ 5 ปี หรือ ระดับปริญญาเอกครบ 8 ปี แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือกรณีพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาหรือถูกคัดชื่อออกจากระบบทะเบียนของสถาบันการศึกษา ผู ้รับทุนต้องคืนเงินทุกกรณีและต้อง

ดำเนินการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากประธานคณะกรรมการอำนวยการ

พัฒนาบุคลากร ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากรพิจารณา

ให้ไม่ต้องคืนเงินกรณีไม่อาจสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 4.7  กำหนดให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเป็นการให้ทุนปีต่อปี โดยกำหนดระยะเวลาการให้ทุน

สนับสนุนการศึกษาต่อตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ทุนระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี 

ทุนระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 4 ปี 

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุน และยังไม่สำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนไม่มีสิทธิขอรับ

การขยายระยะเวลาการได้รับทุน 

ข้อ 9 การรายงาน ประเมิน และติดตามผล  

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา
บุคลากรทุก ๆ 1 ภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

มติ - มอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร เชิญอาจารย์มิติ หารือประเด็นข้อปัญหาใน
การศึกษาสาเหตุการเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

    อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ 
  อ้างถึงมติการประชุคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 
22 มีนาคม 2564 มติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดดังนี้ 
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 1. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจำปีงบประมาณมีผลการดำเนินงานมี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 
 2. ผลการดำเนินงานรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 25 สามารถนำมาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่
พนักงานได้ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 3. ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 
ใน 4 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย (จ่ายเฉพาะการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการและอ่ืน ๆ โดยมอบ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษ
และเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษต่อไป 
 มติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
และมอบวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
   ส่วนที่ 1. ค่าตอบแทนพิเศษพ้ืนฐาน คิดจากร้อยละ 50 ของเงินส่วนที่จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมด 
แบ่งจ่ายบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาทุกคนเท่ากัน 
   ส่วนที่ 2. ค่าตอบแทนพิเศษตามคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดจากร้อยละ 50 ของเงิน
ส่วนที่จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งหมด โดยจ่ายแก่พนักงานวิทยาลัยทุกคน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 95.00-100.00 คะแนน ได้ 100 
    2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 90.00-94.99   คะแนน ได้ 90 
    2.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 85.00-89.99   คะแนน ได้ 80 
    2.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 80.00-84.99   คะแนน ได้ 70 
    2.5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 75.00-79.99   คะแนน ได้ 60 
    2.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 70.00-74.99   คะแนน ได้ 50 
    2.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนต่ำกว่า 70.00          คะแนน ไม่ได้ 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 รายได้รวม      47,410,214.24 บาท 
  รายจ่ายรวม     37,239,235.89 บาท 
สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย     10,170,978.35 บาท 
  รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 21.46 

การจัดการศึกษา 
 1. ภาคปกติ รายได้รวม    25,648,215.35 บาท 
   รายจ่ายรวม    21,092,127.35 บาท 
   สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย    4,556,088.00 บาท 
    รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 17.77 
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   2. ภาคพิเศษ บริการวิชาการและอ่ืนๆ 
   รายได้รวม    21,761,998.89 บาท 
   รายจ่ายรวม    16,147,108.54 บาท 
   สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย     5,614,890.35 บาท 
   รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 25.80 

  รายได้สูงกว่ารายจ่าย 5,614,890.35 บาท  คิดเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 20.80 (25.80-5) ดังนั้น
ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 และส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 4 
ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้นเงินที่สามารถนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวนเงิน 1,131,623.94  
บาท โดยจ่ายตามตาราง ดังนี้ 
คนที่ คะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่2 รวมค่าตอบแทนทั้งหมด 

1 85.07             33,283.06            37,720.80            71,003.86  

2 93.26             33,283.06            42,435.90            75,718.96  

3 79.34             33,283.06            28,290.60            61,573.66  

4 66.63             33,283.06                     -              33,283.06  

5 81.04             33,283.06            33,005.70            66,288.76  

6 89.46             33,283.06            37,720.80            71,003.86  

7 93.14             33,283.06            42,435.90            75,718.96  

8 92.75             33,283.06            42,435.90            75,718.96  

9 85.54             33,283.06            37,720.80            71,003.86  

10 92.50             33,283.06            42,435.90            75,718.96  

11 92.69             33,283.06            42,435.90            75,718.96  

12 84.04             33,283.06            33,005.70            66,288.76  

13*               33,283.06              33,283.06  

14*               33,283.06              33,283.06  

15* เริ่มทำงาน 18 ม.ค. 64             22,188.71              22,188.71  

16* เริ่มทำงาน 27 ม.ค. 64             22,188.71              22,188.71  

17* เริ่มทำงาน 2 ก.พ. 64             19,415.12              19,415.12  

  รวม           529,755.38         419,643.90          949,399.28  

*พนักงานพิเศษ วิทยาลัย 
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  มติ  - เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
                           - การเสนอหลักเกณฑ์ให้รอดูสถานการณ์ก่อน มอบผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ หารือกับทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อดูความเหมาะสมในการดำเนินการ 

 5.2  การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาศัย
อำนาจตามความในข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2558 จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ฉบับลงวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2564 
 โดยการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1 ส่วนงานละ
ไม่เกิน 3 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจำส่วนงานกำหนดโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสังกัดในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ โดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ และให้หัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ จัดส่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติของที่ประชุม จำนวนไม่
เกิน 3 ชื่อ พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืน ๆตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติ
ที ่กำหนดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นผู้ที ่มีความรู้มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ 
 (1) ด้านกฎหมาย 
 (2) ด้านบริหารงานบุคคล 
 (3) ด้านบริหารองค์กร 
 (4) ด้านบริหารการเงิน 
 (5) ด้านการวิจัย 
 (6) ด้านบริหารจัดการ 
 (7) ด้านการศึกษา 
โดยให้ส่วนงานวิชาการพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติของ
ที่ประชุม จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ โดยการส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
 ทั ้งนี ้จากการแจ้งเวียนบุคลากรวิทยาลัยฯ เพื ่อให้เสนอชื ่อผู้ สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  
 2. ศาสตราจารย์ ดร สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

มติ - เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
รายชื่อดังนี้ 

    1. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  
2. ศาสตราจารย์ ดร สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

5.3  การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        อาจารย์ วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเนื่องด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำน่วยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่        
26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 1  
เรื ่อง การสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังประกาศ            
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1 ได้กำหนดวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้า
รับการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 วิธี คือ รับสมัคร และเสนอชื่อ ซึ่งกำหนดรับสมัคร
และเสนอชื ่อได้ต ั ้งแต่ว ันที ่ 5 - 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธ ีการเสนอชื ่อ (2) ให้ส ่วนงานวิชาการประชุม
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนงานละ
ไม่เกิน 1 ชื ่อ โดยวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนเพื ่อให้บุคลากรเสนอรายชื ่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาพิจารณาเสนอรายชื่อ 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติ - เห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 8/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565  
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 

 
 6.2 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์รายได้จากหน่วยงานภายนอกเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมให้ทำหลักเกณฑ์ 2 หลักเกณฑ์ เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินประกาศเป็นระเบียบของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์รายได้การจัดบริการวิชาการกำไรคงเหลือจากหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 เปอร์เซ็น 

2. หลักเกณฑ์การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาโครงการ/การเรียนการสอน/งานวิจัย ให้กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกรายได้ที่ได้รับให้นำเข้าวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็น 

มติ  - เห็นชอบในหลักการ 
      - ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหลักเกณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

 

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

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 
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 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


