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 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 ที่              /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งรักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร และรักษำกำรแทนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

.............................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการ และรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

1. อำจำรย์อิศมนต์  จันทะโร พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ อีกต าแหน่งหนึ่ง

2. อำจำรย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ฝ่ายบริหาร อีกต าแหน่งหนึ่ง

3. อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร  พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
อีกต าแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง และให้ยกเลิกค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 

           สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๐๗๓๘

๑๔



เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่          /2565  ลงวันที่          มีนำคม พ.ศ. 2565 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร 

1.ภำระหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
ก ากับดูแลและสั่งการเก่ียวกับการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 งานบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1.2 งานบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 
1.4 งานกิจการนิสิต พัฒนานิสิต สวัสดิการและวินัยนิสิต 
1.5 งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
1.6 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน 
1.7 งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
1.8 การประสานงานกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการศึกษา 
1.9 หน้าที่อื่น ๆ ที่อธิการบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มอบหมาย 

2. อ ำนำจหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
2.1 รับทราบและสั่งการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่

นโยบาย ข้อกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือเวีย น หนังสือ
ขอความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

2.2 อนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เกี่ยวกับงานบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน 
กิจกรรมและโครงการของนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท  

2.3  อนุมัติการขอสอนชดเชย 
2.4 อนุมัติการไปปฏิบัติกิจกรรมของนิสิตที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการและภารกิจงานกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิต ยกเว้น การเดินทางไปต่างประเทศ 
2.5 ลงนามในแบบฟอร์มค าร้องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในส่วนของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ยกเว้น 

ค่าระดับขั้น ค าร้องขอรักษาสภาพนิสิต ค าร้องขอโอนรายวิชา แบบฟอร์มการขอเทียบรายวิชา ค าร้องขอคืน
สภาพนิสิต ค าร้องขอย้ายคณะ แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินที่ได้รับสัญลักษณ์ I ค าร้องขอขยายจ านวน
ผู้เรียน 

2.6  ลงนามใน เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการด้ านการจัดการเรียนการสอน 
ผลงานวิชาการ และผลงานด้านการวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่ก ากับ
ดูแล 

............................................... 

๐๗๓๘ ๑๔



เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่          /2565  ลงวันที่          มีนำคม พ.ศ. 2565 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร 

1. ภำระหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
ก ากับดูแลและสั่งการเก่ียวกับการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 งานยุทธศาสตร์องค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน (EdPEx) 
1.4  งานการพัฒนาผลงานการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์ การเผยแพร่งานวิจัยและการ

น าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.5  งานบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจน             

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
1.6 งานประสานงานกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัย และบริการ 

สังคมรวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.7 หน้าที่อื่น ๆ ที่อธิการบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มอบหมาย 

2. อ ำนำจหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
2.1 รับทราบและสั่งการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่

นโยบาย ข้อกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือเวียน หนังสือ
ขอความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

2.2 สั่งการและลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับ
งานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

2.3 ลงนามในหนังสือรับรองของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
หรือที่มาช่วยปฏิบัติงาน 

2.4 อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา หรือที่มาช่วยปฏิบัติงาน 

2.5  อนุญาตการลาของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาหรือ
ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(1) ลาป่วย  ไม่เกิน  120 วัน 
(2) ลากิจส่วนตัว  ไม่เกิน   45  วันท าการ 
(3)  ลาคลอดบุตร ไม่เกิน   90   วัน 
(4)  ลาพักผ่อน  ไม่เกิน   30   วันท าการ 

กรณีการลาของลูกจ้างของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ให้มีอ านาจอนุมัติให้หักค่าจ้างได้ตาม
ระเบียบ 

2.6 อนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท  

2.7  อนุมัติจ่ายเงินรับฝาก และเงินบริจาค ที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท  

******************** 

๐๗๓๘ ๑๔



เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่          /2565  ลงวันที่          มีนำคม พ.ศ. 2565 

ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ภำระหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
 ก ากับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 

งานงบประมาณ และงานประชุมวิทยาลัย 
1.2 งานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการจัดการความรู้ 
1.3 งานบริการวิชาการ และฝึกอบรมแบบหารายได้ 
1.4 งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1.5 งานประสานงานกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาบันในเรื่องการวิจัย และบริการ 

สังคม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.6 หน้าที่อื่น ๆ ที่อธิการบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มอบหมาย 

2. อ ำนำจหน้ำที่  มีดังต่อไปนี้
2.1  รับทราบและสั่งการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่

นโยบาย ข้อกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือเวียน  หนังสือ
ขอความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

2.2  อนุมัติการจัดโครงการประชุมสัมมนา การบริการวิชาการ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

2.3  ลงนามในหนังสือรับรองของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
หรือที่มาช่วยปฏิบัติงาน 

2.4  ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการวิจัย และผลงานวิชาการในส่วนที่
เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่ก ากับดูแล 

2.5  อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา หรือที่มาช่วยปฏิบัติงาน 

2.6  อนุญาตการลาของผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาหรือ  
ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ลาป่วย  ไม่เกิน  120 วัน 
(2)  ลากิจส่วนตัว ไม่เกิน   45  วันท าการ 
(3)  ลาคลอดบุตร ไม่เกิน   90   วัน 
(4)  ลาพักผ่อน  ไม่เกิน   30   วันท าการ 

กรณีการลาของลูกจ้างของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ให้มีอ านาจอนุมัติให้หักค่าจ้างได้ตาม
ระเบียบ 

2.7 อนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการ เพ่ือ            
การพัฒนา ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท 

2.8 อนุมัติจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท 

********************* 

๐๗๓๘ ๑๔




