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เรียน  อธิการบดี
        เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นสแกนในคำสั่งที่แนบ

( นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์ )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

.

( นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม )
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

-

( ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ )
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา

มหาวิทยาลัย
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อนุญาต

( รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ )
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Ref 1001913652 หน้า 1



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่              /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
............................ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     กรรมการ 
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม     กรรมการ
4. นายวีระชัย  อมรรัตน์  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ พลต ารวจตรี ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร     กรรมการ 
6. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม     กรรมการ 

 ทั้งนี้  โดยกรรมการล าดับที่ 4- 6 มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และให้ยกเลิกค าสั่ง         
อ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 

สั่ง  ณ   วันที่   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
        ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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