
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพฒันา 
พ.ศ. 2550 

---------------------------------- 

 

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549  เพื่อใหการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการจัดการ     

เพื่อการพัฒนา  ดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2)  แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ในการประชุม 

คร้ังที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2550  ออกระเบียบไว ดังนี้ 

 ขอ 1    ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา  พ.ศ. 2550” 

 ขอ 2    ระเบียบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3    บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ออกไวแลว  ในสวนที่แยงหรือขัดกับ

ระเบียบฉบับนี้  ใหใชระเบียบฉบับนี้แทน 

 ขอ 4    ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลยั”  หมายถงึ  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

“สภามหาวทิยาลัย”  หมายถงึ  สภามหาวทิยาลยัทกัษณิ 

“อธิการบด”ี  หมายถงึ  อธกิารบดีมหาวทิยาลยัทกัษณิ 

“วิทยาลัย”  หมายถงึ  วทิยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

“ทรัพยากร”  หมายถึง  ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายใหวิทยาลัย   

การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ บริหารจัดการ ดูแล และหรือเขาใชประโยชน 
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“คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย     

การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการ  

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

“ผูอํานวยการวิทยาลัย”  หมายถึง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

“ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัย”  หมายถึง  ผูบริหารวทิยาลยั คณาจารยประจาํวทิยาลยั

และพนักงานวิทยาลัย 

“ผูบริหารวิทยาลัย”  หมายถึง  ผูอํานวยการวิทยาลัย  รองผูอํานวยการวิทยาลัย

เลขานุการวิทยาลัยหรือตําแหนงที่เทียบเทา 

“คณาจารยประจําวิทยาลัย”  หมายถึง  คณาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีคําสั่ง

มหาวิทยาลัยใหไปปฏิบัติงานสอน  งานวิจัย  หรืองานอื่นใด  เพื่อประโยชนแกวิทยาลัย หรือผูสําเร็จ

การศึกษาระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทาขึ้นไปที่วิทยาลัยมีคําสั่งจางใหปฏิบัติงานสอน  งานวิจัย 

หรืองานอื่นใด เพื่อประโยชนแกวิทยาลัย 

“พนักงานวิทยาลัย” หมายถึง ผูปฏิบัติงานที่มีคําสั่งจางใหปฏิบัติงานบริหาร   

งานวิชาการ  งานบริการการศึกษา  งานธุรการหรืองานอื่นใดใหแกวิทยาลัย 

 ขอ 5    ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจวินิจฉัยตีความ

ในกรณีที่มีปญหา 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

 ขอ 6    วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเทาคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  หรือศูนย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ   

พ.ศ. 2539  มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Management for Development College, Thaksin University” 
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 ขอ 7    ใหวิทยาลัยมีฐานะเปนสวนงานของมหาวิทยาลัย ที่มีการบริหารงานเปนอิสระ

จากระบบราชการ  แตอยูภายใตการควบคุมกํากับของมหาวิทยาลัย  และมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1)  จัดการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวทิยาลยัทีม่ลัีกษณะ

สหวิทยาการหรือที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

(2)  จัดโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยในทุกระดับ การบริหารจัดการ และการศึกษาวิจัย ตลอดจนโครงการความรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการ

ของสังคมและชุมชน 

(3)  บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ขอ 8    วิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(1)  รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการ

ใหบริการภายในอํานาจหนาที่ของวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาตอบแทน

และคาบริการนั้น  รวมทั้งใหเปนหนวยรับและเบิกจายเงินรายไดและเงินงบประมาณ 

(2)  รวมมือกับหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน องคการหรือ

หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

วิทยาลัย 

(3)  จัดใหมทีนุการศึกษาและทนุการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ 

(4)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของวทิยาลยั  ตามทีค่ณะกรรมการ

อํานวยการวิทยาลัยกําหนด 

ทั้งนี้  อํานาจและหนาที่ในวรรคแรก หากตองกระทําในฐานะที่เปนนิติบุคคลให

เปนไปตามที่กําหนด ในขอ 33 

 ขอ 9    การจัดแบงสวนงานของวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบวิทยาลัยและใหทําเปน

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการ 
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หมวด 2 

การดําเนินการ 
 

 ขอ 10  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการคณะหนึง่ มีจํานวนไมเกนิสิบหกคน ประกอบดวย 

(1)  ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

(2)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี และรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย

ไมเกินสามคน 

(3)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสิบคน  จากผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ  อาทิ 

ดานการบริหารจัดการ  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  เศรษฐศาสตร  การเงิน  การคลัง  งบประมาณ 

อุตสาหกรรม  และดานการทองเที่ยว  เปนตน 

(4)  ผูอํานวยการวทิยาลัยเปนกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการอํานวยการ 

(5)  รองผูอํานวยการวทิยาลยัคนหนึง่เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ขอ 11   ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการตามหลักเกณฑ

และระเบียบของวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับ

การแตงตั้งอีกได  และตองดํารงตําแหนงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกไดตามหลักเกณฑและระเบียบของวิทยาลัย  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  คณะกรรมการ

อํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5)  ถอดถอนโดยสภามหาวทิยาลยั 
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 ขอ 12  คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ดงัตอไปนี้ 

(1)  กาํหนดนโยบายและอนมุัติแผนงานของวทิยาลยัใหสอดคลองกับวตัถุประสงค 

(2)  เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหลงเงินทุนเพื่อให

วิทยาลัยดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 

(3)  พิจารณางบประมาณประจําปของวิทยาลัย  เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภา

มหาวิทยาลัย 

(4)  กํากบัดูแลการบริหารงานของวิทยาลยั 

(5)  พิจารณาวางหลักเกณฑ ในการเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูบริหารวิทยาลัย 

และหลักเกณฑในการรับบุคลากรเขาเปนผูปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

(6)  พิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแจงใหรองอธิการบดีฝาย

วิชาการ หรือคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ พรอมทั้งเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(7)  พิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง รวม หรือยบุเลิกหนวยงานในวิทยาลัย 

(8)  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ เกี่ยวกับการบริหารงานดาน

ตาง ๆ  เชน  การเงิน  การพัสดุ  บุคลากรและอื่น ๆ  การวิจัยหรือการใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัย 

(9)  ตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมวิทยาลัย  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 

คณะบุคคล  หรือบุคคลหนึง่บุคคลใด  เพือ่ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

(10)  ดําเนนิงานอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

 ขอ 13  ผูอํานวยการวิทยาลัยนั้น  ใหแตงตั้งจากบุคคลผูมีความรูความสามารถในทางการ

บริหารงานและมีคุณวุฒิไมต่ํากวาที่กําหนดไวสําหรับคณาจารยประจําวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตาม

ขอ 16 

ใหอธิการบดีเปนผูเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการวิทยาลัยตอสภา

มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของวิทยาลัย 

ผูอํานวยการวิทยาลัยที่ไดรับแตงตั้งใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปและอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการวิทยาลัยพนจากตําแหนงเมื่อ 
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(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5)  ถอดถอนโดยสภามหาวทิยาลยั 

รองผูอํานวยการวิทยาลัย และเลขานุการวิทยาลัยหรือตําแหนงที่เทียบเทา  ให

อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูอํานวยการวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม ขอ 17 และขอ 20 

ตามลําดับ  ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลัยและ  

เมื่อผูอํานวยการวิทยาลัยพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ขอ 14  ใหมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาคณะหนึ่ง ประกอบดวย  

ผูอํานวยการเปนประธาน  คณะกรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ผูบริหารวิทยาลัยและกรรมการอื่น ๆ อีก

จํานวน 3 คน ตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอ  และเลขานุการวิทยาลัยหนาที่เปนเลขานุการ 

 ขอ 15  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

(1)  วางนโยบายและแผนงานของวทิยาลยั 

(2)  พิจารณาเสนอหลกัสูตรสําหรับวทิยาลัย 

(3)  พิจารณาเสนอระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของวทิยาลัย 

(4)  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา

วิทยาลัย 

(5)  จัดการวัดผล ประเมนิผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

(6)  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

(7)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย  ตามระเบียบ 

ขอบังคับ  ประกาศของวิทยาลัย 

(8)  พิจารณาเสนอถอดถอนพนกังานและลูกจางของวทิยาลัย 
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(9)  หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมายหรือตามภารกิจที่

จําเปนตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ใหเปนไป

ตามขอบังคับและหลักเกณฑของวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

 ขอ 16  ผูอํานวยการวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทา

จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการอํานวยการรับรอง และไดทําการสอนใน

ระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป 

 ขอ 17  รองผูอํานวยการวิทยาลัย หรือตําแหนงที่เทียบเทามีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใด

ชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการอํานวยการรับรอง 

หรือมีคุณสมบัติเปนคณาจารยประจําวิทยาลัย 

 ขอ 18  ผูอํานวยการวทิยาลยัมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้

(1)  บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอกําหนด 

ขอบังคับ  ประกาศ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

(2)  บริหารบคุลากร การเงนิ พัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของวิทยาลัย 

(3)  เสนอแตงตั้งบุคคล เพื่อเขาเปนผูปฏิบตัิงานของวทิยาลัย 

(4)  จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย และประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ

วิทยาลัย 

(5)  จัดหาทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ เพือ่สนับสนนุการบริหารของวทิยาลยั 

(6)  เปนผูแทนของวทิยาลยัในกิจการทั่วไป 

(7)  เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของวิทยาลัยตอคณะกรรมการ

อํานวยการ 

(8)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ หรือตามภารกิจที่จําเปน หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการ

มอบหมาย  หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 19  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให 

รองผูอํานวยการวิทยาลยัเปนผูรักษาการแทน  ถามีรองผูอํานวยการหลายคนใหรองผูอํานวยการซึ่ง 
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ผูอํานวยการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาผูอํานวยการวทิยาลยัมิไดมอบหมาย ใหรองผูอํานวยการ 

ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด  เปนผูรักษาการแทน  ในกรณีที่รองผูอํานวยการวิทยาลัยไมสามารถเปนผูรักษาการ

แทนผูอํานวยการได  ใหเลขานุการวิทยาลัยเปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการวิทยาลัย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย หรือไมมีผูรักษาการแทน

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัย

หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

 ขอ 20  เลขานุการวิทยาลัยหรือตําแหนงที่เทียบเทา มีคุณสมบัติไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่คณะกรรมการอํานวยการรับรอง 

เลขานุการวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย และอาจจะ

จัดใหมีผูชวยเลขานุการวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่เลขานุการวิทยาลัย มอบหมายก็ได 

เลขานุการวทิยาลัยตองไมเปนคณาจารยประจําวทิยาลยั 

ผูชวยเลขานุการวิทยาลัยนั้น  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแตงตั้งและถอดถอน  โดย

คําแนะนําของเลขานุการวิทยาลัย 

 ขอ 21  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจมีอํานาจและหนาที่ กํากับและดูแลโดยทั่วไป

ในกิจการของวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 3 
บุคลากร 

 

 ขอ 22  การแตงตั้งผูบริหารวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับและหลกัเกณฑของวทิยาลยั 

 ขอ 23  ใหอธิการบดีเปนผูลงนามในคําสั่งจางผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยตามขอเสนอของ

ผูอํานวยการวิทยาลัย 

ผูปฏิบัติงานของวทิยาลยัแบงเปน 3 ประเภท  ดงันี ้

(1)  ผูปฏิบัติงานของวิทยาลยัที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
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(2)  ผูปฏิบัติงานของวิทยาลยัที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา 

 (3)  ผูปฏิบัติงานของวิทยาลยัประเภทสมทบ 

ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยมีสถานภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยในฐานะ

พนักงานของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของวิทยาลัย 

ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยจะไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการ ให

เปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ 24  คณาจารยประจําวิทยาลัยและพนักงานวิทยาลัยอาจถูกสั่งใหพนจากฐานะการเปน

คณาจารยประจําวิทยาลัยหรือพนักงานวิทยาลัยในระหวางระยะเวลาการจาง หรือถูกสั่งลงโทษทาง

วินัยอื่นใดก็ได 

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับของวิทยาลัยที่วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ  

วินัยการอุทธรณของคณาจารยประจําวิทยาลัย  หรือพนักงานวิทยาลัย 

 ขอ 25  การสรรหา  การคัดเลือก  การรับสมัคร  และการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปน

ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ 26  ระยะเวลาในการจางคณาจารยประจําวิทยาลัยและพนักงานวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามที่อธิการบดีกําหนดในคําสั่งจาง ทั้งนี้ตามขอเสนอของผูอํานวยการวิทยาลัย 

ใหผูอํานวยการโดยขอเสนอของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไข

และระยะเวลาการจาง ภาระงานที่ตองปฏิบัติในระหวางการจาง และหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยแตละประเภท  โดยทําเปนประกาศวิทยาลัย 

 ขอ 27  ใหมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยตามหลักเกณฑและแบบที่วิทยาลัย

กําหนด 

 ขอ 28  ใหวิทยาลัยดําเนินการใหผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยทุกคนมีฐานะเปนผูประกันตน

ตามกฎหมาย  วาดวยการประกันสังคมหรือระบบสวัสดิการอื่น ๆ  รวมทั้งการประกันอุบัติเหตุ

การประกันชีวิต  และหรือจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกผูปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัย 
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 ขอ 29  เพื่อประโยชนในการรับรองสิทธิของผูปฏิบัติงานของวทิยาลยั ใหผูปฏิบัติงานของ 

วิทยาลัยมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยตามแตกรณี  เวนแตสิทธินั้นเปนของคณาจารยประจําในฐานะที่เปน

ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเปนของลูกจางประจําของสวนราชการโดยเฉพาะ 

 ขอ 30  วิทยาลัยโดยขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการอาจเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ใหแตงตั้งผูซึ ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษ      

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษได 

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  ตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ใหเปนไปตาม

ประกาศและขอบังคับที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 4 

การบรหิารงาน 
 

สวนที่ 1 
การบรหิารงานทั่วไป 

 

 ขอ 31  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย 

รวมทั้งดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยในนามของ

วิทยาลัย  และเปนผูลงนามในบันทึก จดหมาย หรือเอกสารตาง ๆ ของวิทยาลัย 

 ขอ 32  สัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่จะมีผลเปนการผูกพันมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมหรือที่

โดยลักษณะเปนการเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการหรือที่จะมีผลเปนการใชอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

และหรือความเปนนิติบุคคลใหนําเสนอตออธิการบดี 

 ขอ 33  อํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติตาง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัย ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัย ทั้งนี้ เวนแตที่มีระเบียบ ขอบังคับของวิทยาลัย 

หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดระบุไวเปนอยางอื่น 
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อํานาจการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติเกี่ยวกับตัวบุคคลสําหรับผูดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ใหเปนอํานาจของอธิการบดี  เวนแตระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศของวิทยาลัย  

หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ขอ 34  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาจเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิและความรูความสามารถให

อธิการบดีแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารเพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร 

ใหคําปรึกษา หรือใหคําแนะนําในการบริหารงานของวิทยาลัยก็ได 

 
สวนที่ 2 

การบรหิารงานวิชาการ 
 

 ขอ 35  ใหผูสําเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

ชื่อปริญญาและอักษรยอของปริญญาจากวิทยาลัยตองไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ขอ 36  ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบมาตรฐานวิชาการของ

วิทยาลัย  ใหอยูภายใตกํากํากับดูแลมาตรฐานวิชาการของคณะกรรมการอํานวยการ  ซึ่งใหคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่ใหความเห็นทางดานวิชาการและเปนที่ปรึกษาดานวิชาการแก

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

การสรรหา  องคประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการ

บริหารวิชาการและการดูแลมาตรฐานวิชาการของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ 37  หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา  และจํานวนผูเขาศึกษา  ใหคณะกรรมการ

อํานวยการกําหนด 

 ขอ 38  ในการพิจารณาเห็นชอบใหวิทยาลัยดําเนินการสอนในหลักสูตรการศึกษา หรือ

การแกไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ในระดับปริญญาและระดับบัณฑิตศึกษา  เปนอํานาจของ     

สภามหาวิทยาลัย  ตามขอเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
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 ขอ 39  ในการพิจารณากําหนดหลักสูตรการศึกษาหรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร

การศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ นั้น  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาํนวยการแตงตัง้

คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย  เปนผูพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะในการกําหนดหรือปรับปรุง

แกไขหลักสูตรการศึกษาตอคณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มี

ตําแหนงทางวิชาการในระดับศาสตราจารยเปนประธาน  และผูทรงคุณวุฒิที่ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ข้ึนไป  หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการ และหรืองานวิจัย อีก       

ไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ  และผูอํานวยการวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

เมื่อคณะกรรมการอํานวยการใหความเห็นชอบกับการกําหนดหรือปรับปรุงแกไข

หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแลว ใหเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ในการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสาม  สภามหาวิทยาลัย

อาจขอความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

 ขอ 40  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาที่ใชอยูจะตองไมสงผลกระทบในทางที่เปน

โทษแกนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาวอยูแลว 

 ขอ 41  หลักเกณฑการรับเขาศึกษา การจดทะเบียนการศึกษา การวัดผลการศึกษา หรือ

การดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการศึกษา  ใหวิทยาลัยจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาของวิทยาลัย  

การจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณขึ้นมาบังคับใช  ในกรณีที่ยังไมมีขอบังคับดังกลาวใหนํา

ขอบังคับวาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณมาใชบังคับกับวิทยาลัยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีขอบังคับวาดวยการศึกษาโดยเฉพาะขึ้น  

อันเนื่องมาจากลักษณะของการจัดการศึกษาในตางประเทศ  การจัดการศึกษาในลักษณะที่เปนนานาชาติ 

หรือเนื่องจากลักษณะความเปนวิทยาลัยที่เปนอิสระ  ที่มิไดบริหารโดยใชระบบราชการ  ใหคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัย  เสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการอํานวยการใหมีขอบังคับวาดวยการศึกษาดังกลาว 
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หมวดที่ 5 

งบประมาณและการเงิน 
 

สวนที่ 1 
งบประมาณ 

 

 ขอ 42  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบจัดทํางบประมาณประจําปของวิทยาลัย

โดยจัดทําเปนประมาณการเสนออธิการบดี และเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 43  การโอนหรือเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย  นอกเหนือจากหมวดคาตอบแทน  คาใชสอย

และคาวัสดุ  ซึ่งถัวจายได ใหสามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงได โดยใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ

วิทยาลัย  และรายงานการเปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการอํานวยการทราบเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 ขอ 44  ในกรณีที่เกิดความจําเปนตองใชจายโดยไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว  ให

ผูอํานวยการวิทยาลัยจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา

อนุมัติ 

 
สวนที่ 2 
การเงนิ 

 

 ขอ 45  วิทยาลัยมีรายไดดังตอไปนี้ 

(1)  เงนิคาหนวยกิต  คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ 

(2)  เงนิอุดหนนุจากแหลงเงนิทนุภายนอก 

(3)  เงนิหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกวทิยาลัย 

(4)  รายไดหรือผลประโยชนจากเงินทนุสะสม 

(5)  เงนิรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 

(6)  เงนิอุดหนนุจากมหาวทิยาลัย 

(7)  รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ  
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 ขอ 46  รายไดของวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย 

เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคโดยมีเงื่อนไขและวัตถุประสงค ใหวิทยาลัยใชจายไป

ตามเงื่อนไขและวัตถุประสงคนั้น เวนแตเงื่อนไขดังกลาวมีผลผูกพันในทางที่จํากัดสิทธิของวิทยาลัย ให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 47  เงินรายไดของวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ 

วาดวยการเงินของมหาวิทยาลัย  เวนแตวิทยาลัยมีระเบียบกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ขอ 48  เงินรายไดประเภทตาง ๆ  ใหนําฝากธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยที่

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  โดยนําฝากในวันนั้น  หรือวันทําการถัดไป 

เงินเหลือจายของวิทยาลัย เมื่อส้ินปงบประมาณใหสงเปนเงินบํารุงมหาวิทยาลัย

หรือจัดสรรเปนรายจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ 49  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินรายได โดย

มีหลักฐานการรับเงินตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด ดวยความเห็นชอบจากหนวยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ 50  วิทยาลัยมีรายจายประเภทตาง ๆ  ดังนี ้

(1)  รายจายเพื่อการเรียนการสอน  ไดแก  เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน       

คาสวัสดิการ  คาใชสอย  คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  และคาใชจายอื่น ๆ 

(2)  รายจายเพื่อเปนเงนิบํารุงมหาวทิยาลยั 

(3)  รายจายเพื่อการบริหารงานของโครงการ 

(4)  รายจายลงทุนเพื่อดําเนินการปกติและลงทุนเพื่อการพัฒนาและลงทุนเพื่อ

การจัดหาประโยชน 

(5)  รายจายเพื่อการวิจัย 

(6)  รายจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาวชิาการ 

 (7)  รายจายเพื่อเปนทนุการศึกษา 

(8)  รายจายเพื่อเปนการบรกิารทางวิชาการแกสังคม และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

(9)  รายจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 
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(10)  รายจายอื่นใดตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

(11)  รายจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัต ิ

 ขอ 51  ผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจสั่งจายเงิน ส่ังจาง ส่ังซื้อ หรือกอหนี้ผูกพันไดตาม

วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตไมเกินวงเงินสูงสุดที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  เวนแตในการ

อนุมัติจายเงินเดือน  คาจาง  หรือรายจายประจํา 

 การอนุมัติเบิกจายเงินใหเปนอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัยที่จะดําเนินการ

ตามที่ไดมีการกอหนี้ผูกพันไว 

 ขอ 52  การจายเงินทุกรายการใหจายเปนเช็คขีดครอมระบุชื่อผูรับเงินโดยเฉพาะ  เวนแต

กรณีมีความจําเปนตองจายเปนเงินสด  ทั้งนี้  ไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

การสั่งจายเช็ค ใหกรรมการบริหารวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 1 คน ลงลายมือชื่อส่ังจายรวมกับผูอํานวยการวิทยาลัย หรือ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  ทั้งนี้  รวมกันไมเกิน 3 คน 

 ขอ 53  หามมิใหจายเงินของวิทยาลัยเปนเงินยืม เวนแตการยืมทดลองจายเพื่อปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัย 

 ขอ 54  การกําหนดอัตราการจัดเก็บคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ประเภทและ

อัตราการจายเงินวงเงินสูงสุดที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจสั่งจาย  ตลอดทั้งขั้นตอนและวิธีการในการ

ดําเนินการจัดซื้อและจัดจางใหคณะกรรมการอํานวยการกําหนดเปนระเบียบ  เมื่อมีเงินเหลือใหสงเปน

เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง สวนที่เหลือใหเปนเงินสะสมของวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอํานวยการ  โดยกําหนดเปนระเบียบ  ขอบังคับ  และหรือประกาศของวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 6 

การตรวจสอบและควบคมุ 
 

 ขอ 55  ใหกําหนดตัวบุคลากรผูรับผิดชอบการตรวจสอบและควบคุมการเงินของวทิยาลยั

แยกจากบุคลากรทางดานงบประมาณและบัญชี 
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 ขอ 56  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมดูแลใหมีการทําบัญชีของ

วิทยาลัยที่ถูกตองโดยใชหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และใหมีการเก็บรักษาหลักฐานการลงบัญชไีวใน

ที่ปลอดภัยมิใหสูญหายหรือเสียหายได 

 ขอ 57  ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมดูแลใหมีการจัดทํารายการ

การเงิน  ซึ่งแสดงผลการดําเนินงาน  งบดุล  และฐานะการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

เพื่อเสนอตอ คณะกรรมการอํานวยการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันปดบัญชีประจําปสําหรับ

รายงานการเงินประจําป 

ใหคณะกรรมการอํานวยการ  เสนอรายงานการเงนิประจําปตออธิการบดีทราบ 

ใหผูอํานวยการวิทยาลัยรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัย

เสนอตออธิการบดี  เพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกระยะเวลาสามเดือนนับแตวันเริ่มตน

ปงบประมาณ 

 ขอ 58  ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทําหนาที่ตรวจสอบ

รายงานการเงินประจําปของวิทยาลัย  และรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการอํานวยการภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

รายงานการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบแลว ใหนําเสนออธิการบดี

เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 60  ใหคณะกรรมการดําเนินงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนง

อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามระเบียบนี้ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการชุดใหม  แตทั้งนี้

ตองไมเกินเกาสิบวัน 

 ขอ 61  ใหผูรักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูรักษาการในตาํแหนง         

รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
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มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนผูอํานวยการวิทยาลัย  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  เลขานุการวิทยาลัย 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามระเบียบนี้ตอไป  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  

เกาสิบวันหลังจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย 

 ขอ 62  ใหโอนกิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  บุคลากร  ตลอดจนงบประมาณและรายได 

ตลอดทั้งประโยชนตาง ๆ ของโครงการความรวมมือทางวิชาการ  ระหวาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  กับ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารศาสตรที่มีอยูในวันที่ระเบียบ

นี้ใชบังคับไปเปนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามระเบียบนี้ตอไป 

 ขอ 63  ใหบรรดาประกาศหรือคําสัง่ของมหาวทิยาลัยที่ออกตามความในระเบยีบ  ขอบงัคับ 

ประกาศ  กฎ  และคําสั่ง  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวทิยาลยัการจดัการ

เพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ยังมีผลบังคับตอไปโดยอนุโลมจนกวาจะมีการออกระเบียบ 

ขอบังคับ  ประกาศ  กฎ  และคําสั่ง  ของวิทยาลัยตามระเบียบนี้ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2550 

 

                                                                               
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

 

 

 

 


