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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00-16.00 น. 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………………………….…รักษาการแทน) 
2. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒัน์ สมาธิ) 
3. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            5. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 (นายกฤชณัท  พรหมเสนะ) 
6. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

   2.  อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร  
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์................   .............................รักษาการแทน)  
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องแจ้งจากประธาน 
 -    ไม่มี  

   
      1.2 เรื่องแจ้งจากรองประธาน 

 -    ไม่มี  

   1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
            -    ไม่มี    
           1.4   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

1.4.1 สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2565)  

 น า ย ก ฤ ช ณ ั ท   พ ร ห ม เ ส น ะ  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 – 30 เมษายน 2565)
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบตัิการ หลักสูตร"การจัดทำบญัชนีอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 
22-24 ต.ค.64 จ. อุดรธานี 

            
109,200.00  

              
94,000.00  

                
15,200.00  

                       
13.92  

2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนวันที่ 
5-7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 

              
78,000.00  

              
67,000.00  

                
11,000.00  

                       
14.10  

3 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชนีอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 5-
7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 

            
226,200.00  

            
194,500.00  

                
31,700.00  

                       
14.01  

4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชนีอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 
12-14 พ.ย. 64 จ.ขอนแก่น 

            
292,500.00  

            
251,500.00  

                
41,000.00  

                       
14.02  

5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย วา่ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ วนัที่ 12-
14 พ.ย. 64 จ. บุรีรัมย์ 

            
480,200.00  

            
432,000.00  

                
48,200.00  

                       
10.04  

6 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลงัฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 
จ. อุบลราชธาน ี

            
352,800.00  

            
317,500.00  

                
35,300.00  

                       
10.01  

7 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ วนัที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. 
เชียงราย 

            
367,500.00  

            
330,700.00  

                
36,800.00  

                       
10.01  

8 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. 
นครพนม 

              
58,500.00  

              
50,300.00  

                  
8,200.00  

                       
14.02  

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

            
214,500.00  

            
182,300.00  

                
32,200.00  

                       
15.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

10 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ วนัที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ. เลย 
(รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

            
347,900.00  

            
313,100.00  

                
34,800.00  

                       
10.00  

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

            
105,300.00  

              
89,500.00  

                
15,800.00  

                       
15.00  

12 โครงการอบรมการจัดทำบัญชนีอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันที่ 3-
5 ธ.ค. 2564 จ. สงขลา 

            
273,000.00  

            
234,700.00  

                
38,300.00  

                       
14.03  

13 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 
2564 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

14 โครงการอบรมการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ วันที่ 5-7 
ธ.ค. 2564 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

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

              
57,000.00  

              
51,300.00  

                  
5,700.00  

                       
10.00  

16 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารฯ 
วันที่ 10-12 ธ.ค. 64 จ. สงขลา 

            
491,400.00  

            
422,600.00  

                
68,800.00  

                       
14.00  

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

              
85,800.00  

              
73,700.00  

                
12,100.00  

                       
14.10  

18 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. ขอนแก่น 

              
66,300.00  

              
57,000.00  

                  
9,300.00  

                       
14.03  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

19 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. หนองคาย 

            
548,800.00  

            
493,900.00  

                
54,900.00  

                       
10.00  

20 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. เชียงใหม่ 

            
441,000.00  

            
396,900.00  

                
44,100.00  

                       
10.00  

21 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. เชียงใหม่ 

            
220,500.00  

            
198,000.00  

                
22,500.00  

                       
10.20  

22 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. หนองคาย 

            
166,600.00  

            
149,900.00  

                
16,700.00  

                       
10.02  

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

            
120,900.00  

            
100,600.00  

                
20,300.00  

                       
16.79  

24 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
14-16 ม.ค.65 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

25 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ วันที่  21-23 ม.ค. 2565 จ. 
บุรีรัมย์  

              
74,100.00  

              
63,700.00  

                
10,400.00  

                       
14.04  

26 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ 
วันที่ 28-30 ม.ค. 65 จ. สงขลา 

            
148,200.00  

            
127,400.00  

                
20,800.00  

                       
14.04  

27 โครงการอบรม ข้อบังคับ ระเบยีบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ 
วันที่ 28-30 ม.ค. 65 จ.เชียงราย 

            
367,500.00  

            
330,700.00  

                
36,800.00  

                       
10.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

28 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
28-30 ม.ค. 65 จ. เลย 

            
431,200.00  

            
388,000.00  

                
43,200.00  

                       
10.02  

29 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาและ
สมาชิกฯ วนัที่ 28-30 ม.ค.65 จ. เลย 

            
333,200.00  

            
299,800.00  

                
33,400.00  

                       
10.02  

30 โคงการอบรม หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ วันที่ 4-6 ก.พ. 2565 จ. 
อุบลราชธาน ี

            
120,900.00  

            
103,500.00  

                
17,400.00  

                       
14.39  

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

            
396,900.00  

            
357,200.00  

                
39,700.00  

                       
10.00  

32 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือฯ 
วันที่ 7-9 ก.พ. 2565 จ. นครราชสีมา 

            
450,800.00  

            
405,700.00  

                
45,100.00  

                       
10.00  

33 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนวันที่  
11-13 ก.พ. 2565 จ.สงขลา 

            
191,100.00  

            
164,300.00  

                
26,800.00  

                       
14.02  

34 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชพี และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับฯ วนัที่ 
11-13 ก.พ. 2565 จ. บุรีรัมย์ 

            
396,900.00  

            
357,200.00  

                
39,700.00  

                       
10.00  

35 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
16-18 ก.พ. 2565 จ. นครสวรรค์ 

            
117,000.00  

            
100,600.00  

                
16,400.00  

                       
14.02  

36 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
18-20 ก.พ. 2565 จ. พระนครศรีฯ 

            
159,900.00  

            
137,500.00  

                
22,400.00  

                       
14.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

37 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุและการบริหารการเงินและคลงัวิธีงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ วนัที่ 18-20 ก.พ.65 จ. สงขลา 

            
151,900.00  

            
136,700.00  

                
15,200.00  

                       
10.01  

38 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และความรู้พื้นฐานภายใต้
ระเบียบ วันที่ 18-20 ก.พ. 65 จ. สงขลา 

            
441,000.00  

            
396,900.00  

                
44,100.00  

                       
10.00  

39 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากรท้องถิ่นฯ วนัที่ 
18-20 ก.พ. 65 จ. สงขลา 

            
377,300.00  

            
339,500.00  

                
37,800.00  

                       
10.02  

40 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานฯ วนัที่ 
21-23 ก.พ. 65 จ.กระบี่ 

            
392,000.00  

            
352,800.00  

                
39,200.00  

                       
10.00  

41 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและการใช้เทคโนโลยีตดิจิทบั
ฯ วันที่ 21-23 ก.พ. 65 จ. กระบี่ 

            
372,400.00  

            
335,100.00  

                
37,300.00  

                       
10.02  

42 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประธานสภา ฝา่ยบริหารฯ วนัที่ 21-
23 ก.พ. 65 จ. กระบี่ 

            
220,500.00  

            
198,400.00  

                
22,100.00  

                       
10.02  

43 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนและศูนย์พฒันาฯ วนัที่ 
23-25 ก.พ. 65 จ. นคพนม 

            
113,100.00  

              
97,200.00  

                
15,900.00  

                       
14.06  

44 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ 
วันที่ 25-27 ก.พ. 65 จ. นครพนม 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

45 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นและสรุปรวบรวม  ระเบียบ หนังสือสัง่การฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 65 จ. อุบลราชธานี 

            
480,200.00  

            
432,100.00  

                
48,100.00  

                       
10.02  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

46 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นและสรุปรวบรวม  ระเบียบ หนังสือสัง่การฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 65 จ. อุบลราชธานี 

            
421,400.00  

            
379,200.00  

                
42,200.00  

                       
10.01  

47 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 6 วนัที่ 31 
ม.ค- 1 ก.พ. 65 จ. กรุงเทพฯ 

            
112,000.00  

              
59,078.60  

                
52,921.40  

                       
47.25  

48 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำงานเชงิวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการฯ วันที่ 
2-3 ก.พ. 65 จ. กรุงเทพฯ 

              
78,500.00  

              
32,840.00  

                
45,660.00  

                       
58.17  

49 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 
ต.ค. 2564 (20 ต.ค. 64)      35,000         

50 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 
ต.ค. 2564 (4 พ.ย. 64)        30,000         

51 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ ONLINE รุ่นที่ 9 กทมฯ  (20 
ม.ค. 65)                            35,000 

  
      

52 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ ONLINE รุ่นที่ 9 กทมฯ ( 9 
มี.ค. 2565)(รับ  4 คร้ัง)     45,000 

            
145,000.00  

              
40,500.00  

             
104,500.00  

                       
72.07  

53 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
11-13 มี.ค. 65 จ.สุพรรณบุรี 

            
117,000.00  

            
100,600.00  

                
16,400.00  

                       
14.02  

54 โครงการอบรมเทคนิคและสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการฯ วนัที่ 11-13 มี.ค. 
65 จ.กระบี่ 

            
230,300.00  

            
207,200.00  

                
23,100.00  

                       
10.03  

55 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในฯ 
วันที่ 18-20 มี.ค. 65 จ. เพชรบูรณ์ 

              
66,300.00  

              
57,000.00  

                  
9,300.00  

                       
14.03  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

56 โครงการเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายฯ วนัที่ 21-
23 มี.ค. 65 จ.สุราษฎร์ธาน ี

            
343,000.00  

            
308,700.00  

                
34,300.00  

                       
10.00  

58 
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายการการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพฯ วันที่ 1-3 เม.ย.65 จ. สงขลา 

                    
159,900.00  

                 
137,500.00  

             
22,400.00  

                         
14.01  

59 
โครงการอบรมทักษะเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และสรุปรวบรวม 
กฎหมายสำคัญฯ วันที่ 1-3 เม.ย. 65 จ. อุดรธานี 

                    
333,200.00  

                 
299,800.00  

             
33,400.00  

                         
10.02  

60 
โครงการอบรมทักษะเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และสรุปรวบรวม 
กฎหมายสำคัญฯ วันที่ 1-3 เม.ย. 65 จ. อุดรธานี 

                    
127,400.00  

                 
114,600.00  

             
12,800.00  

                         
10.05  

61 
โครงการอบรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามข้ันตอนการประกันคุณภาพฯ วันที่ 
22-24 เม.ย. 65 จ. อุบลราชธานี 

                    
187,200.00  

                 
161,000.00  

             
26,200.00  

                         
14.00  

62 
โครงการอบรมทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และกลยุทธ์การนำเสนอฯ 
วันที่ 22-24 เม.ย. 65 จ. อุบลราชธาน ี

                    
382,200.00  

                 
343,400.00  

             
38,800.00  

                         
10.15  

63 
โครงการอบรมสรุปรวบรวมกฎหมายสำคัญท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ในประเด็นที่ฝ่าย
บริหารฯ วันที่ 22-24 เม.ย.65 จ. พังงา 

                    
259,700.00  

                 
233,700.00  

             
26,000.00  

                         
10.01  

64 
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ วันที่ 29 
เม.ย. -1 พ.ค. 65 จ.กระบี่ 

                      
78,000.00  

                   
67,000.00  

             
11,000.00  

                         
14.10  

65 
โครงการอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพฯ วันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 
65 จ. บึงกาฬ 

                    
445,900.00  

                 
401,300.00  

             
44,600.00  

                         
10.00  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

66 
โครงการอบรมทักษะเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพฯ วันนที่ 29 เม.ย.  - 
1 พ.ค. 2565 จ. บึงกาฬ 

                    
264,600.00  

                 
238,100.00  

             
26,500.00  

                         
10.02  

67 
โครงการอบรมอำนาจหน้าที่ในการบริหารการเงินการคลังฯ วันที่ 6-8 พ.ค. 65 จ. 
เชียงใหม่ 

                    
230,300.00  

                 
207,200.00  

             
23,100.00  

                         
10.03  

68 
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาฯ วันที่ 11-13 พ.ค. 65 จ. นครพนม 

                      
46,800.00  

                   
40,200.00  

                
6,600.00  

                         
14.10  

69 
โครงการอบรมลดความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารฯ วันที่ 
13-15 พ.ค. 65 จ. กระบี่ 

                    
347,900.00  

                 
313,100.00  

             
34,800.00  

                         
10.00  

70 
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันฯ 
วันที่ 13-15 พ.ค. 65 จ. สกลนคร 

                      
39,000.00  

                   
33,500.00  

                
5,500.00  

                         
14.10  

   16,133,100.00 14,175,668.60 1,957,431.40 12.13 

 

มติ – รับทราบ
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   1.4.2  รายงานรายได ้และค ่าใช ้จ ่าย ว ิทยาล ัยการจ ัดการเพ ื ่อการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565   
 นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื ่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565   ดังนี้ 
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 มติ - รับทราบ 
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1.4.3 ทะเบียนคุมการนำเงินส่งเข้าวิทยาลัย 
นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  วาระที่ 3.2  เรื ่อง การให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
ภายนอกหักค่าตอบแทน 10% นำเข้าวิทยาลัย และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 
1/2565 วันที่  24 มกราคม 2565  วาระที่ 4.3  เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินเข้าวิทยาลัยของบุคลากรวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มติ อนุมัติหลักเกณ์ฯ แล้วนั้น  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ทะเบียนคุมการนำเงิน
เข้าวิทยาลัยฯ สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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ลำดับ
ที ่

รายการ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน นำเข้า
วิทยาฯ 

ยอดรับ/
คงเหลือ 

วันที่โอน 

1 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อาจารย์ เสรี  บุญรัตน์     50,000.00    

  ค่าวิทยากรเรื่องค่วามรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจ MICE วันที่ 9 ก.พ. 65   1,200.00  120.00     10 ก.พ. 65 

  ค่าวิทยากรเรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 28 ก.พ. 65   1,200.00  120.00    14 มี.ค. 65 

  ค่าวิทยากรเรื่องการวางแผนการบริการอาหารและท่ีพักของชุมชนฯ วันที่ 5 เม.ย. 65    1,800.00  180.00  45,800.00  25 เม.ย. 65  

   4,200.00 420.00   

2 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) ผศ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธ ิ     

    
250,000.00    

  โครงการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งวดที่ 2   40,500.00  500.00     1 พ.ย. 64 

  โครงการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งวดที่ 3   54,000.00  4,000.00     24 ม.ค. 65 

  โครงการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะฯ อบจ. พัทลุง   50,000.00  5,448.00     18 พ.ย. 64 

  ค่าวิทยากรเรื่องความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น ม.ราชภัฎยะลาและภูเก็ต ม.ค. - ก.พ. 65   14,400.00  1,440.00    6 มี.ค. 65 

   ค่าวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น ม.ทักษิณ, ม.ราชภัฎยะลา มี.ค-เม.ย. 65   14,400.00  1,440.00  76,700.00  25 เม.ย. 65   

   173,300.00 12,828.00   

3 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง     50,000.00    

  โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ   50,830.00  25,415.00  24,585.00  รอ สวพโอน 

  ได้ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล งวดที่ 1) 25,415  (งวดที่2) 20,332           ยอดตาม TOR 

  (งวดที่ 3) 5,083  (รวม) 50,830 สวพ จัดสรรให้วิทยาลัย 5% 24,585 บาท           

ทะเบียนคุมการนำเงินเข้าบัญชีวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ลำดับ
ที ่

รายการ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน นำเข้า
วิทยาฯ 

ยอดรับ/
คงเหลือ 

วันที่โอน 

   ค่าวิทยากรเร่องการบริการอาหารและที่พักแนวทางปฎิบัติการจัดการท่องเที่ยว  1,800.00  180.00 -2,630.00  
 ยอดเกินตาม 
TOR 2630-. 

   52,630.00 25,595.00   

4 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.วิทยา  ขาวขจร     50,000.00    

5 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา     50,000.00    

 ค่าตอบแทนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา วันที่ 11 เม.ย. 65  7,200.00 720.00 42,800.00 11 เม.ย.65 

   7,200.00 720.00   

6 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) ผศ.ดร.วิลาสินี  ธนพิทักษ์     250,000.00    

7 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) รศ.พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน ์     250,000.00    

8 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.อิศมนต์  จันทะโร      50,000.00    

9 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.ขวัญชนก  แก้วเหมือน      50,000.00    

10 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์      50,000.00    

11 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR  อ.มิติ  สังข์มุสิกานนท์      50,000.00    

มติ - รับทราบ 
 

ทะเบียนคุมการนำเงินเข้าบัญชีวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
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1.4.4 รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 

นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ จำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
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หมายเหตุ รอบท่ี 3 ภาคปกติ รอยืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท วันที่ 2-13 มิถุนายน 2565 

มติ 1. รับทราบ 
     2. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ โดยมอบหมายให้

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

1.4.5 การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ 
        นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ของ อาจารย์วิทยา  ขาวขจร 
และ นายกฤชณัท  พรหมเสนะ โดยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร  “สหศาสตร์” ปีที ่ 22 ฉบับที ่ 1   
(มกราคม – มิถุนายน 2565  จากกองบรรณาธิการวารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มติ – รับทราบ 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  -   ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
 นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งได้แจ้งเวียนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 
 มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาใน
การประชุม สมัยสามัญ ครั้งที ่2/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
  5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
 อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์  ประธานหลักสูตร 
2. อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  ฤทธิมา  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

  มติ  1. เห็นชอบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
        2. เห็นชอบหลักการการแต่งตั้งประธานหลักสูตรทั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต โดยให้มีการแต่งตั้งหมุนเวียนประธานในทุก 2 ปี 
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 5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายกฤชณัท  พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ เสนอที ่ประชุมพิจารณา การเสนอชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื ่อตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่
คณะกรรมการประจำส่วนงานกำหนดโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอชื่อ  ตามมติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
มีการเสนอชื่อการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 1.ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  มีความเชี่ยวชาญด้าน  บริหารองค์กร 
 2.ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  มีความเชี่ยวชาญด้าน กฎหมาย 
 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ  มีความเชี่ยวชาญด้าน  วิจัย บริหารงาน

บุคคล บริหารองค์กร 

  มติ  - เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.3 การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
     นายกฤชณัท  พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 

ตามหนังสือที่ ศธ 64.01/5848 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กรณีตำรา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น) มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นชอบให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการทำหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแทนคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิ
ชการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด และเห็นชอบให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการทำหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ วุฒิ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง
อาจารย์ ประจำ บรรจุวันที่ 1 มีนาคม  2556 ได้ขอพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  1. ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม  2565 ได้เห็นชอบการขอประเมินการสอน การเผยแพร่ของเอกสารประกอบการสอน วิชา
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1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ นายอภิวัฒน์  สมาธิ 
  2. ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของ
นายอภิวัฒน์  สมาธิ ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม  2565 ได้ประเมินผลการสอนของนายอภิวัฒน์  สมาธิ 
แล้วเห็นว่า ผ่านเกณฑ ์มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของ
นายอภิวัฒน์  สมาธิ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ข้อ 7(1) -(7) และตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ เร่ือง การตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์
1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ 
เป ็นไปตามเกณฑ์  เน ื ่องจากดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้ว 6 ปี 2 เดือน 5 วัน 

2 ผลการประเมินการสอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีผลประเมินการสอน
และเอกสารประกอบสอนที่มีความชำนาญพิเศษในการ
สอน ตามหนังสือที่ อว 8205.10/0191 ลงวันที่ 28 
มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการขอประเมินผลการสอน
เพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กำหนด 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยเสนอผลงานตามข้อ 5.1.3 
ผลงานวิจัย 2 เรื่อง 

 1. อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ, (2558), การบริหารงาน
ยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ต ่อแนวทางการสร้างความสันติส ุขในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา, ปัตตานี 
และนราธิวาส, งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2558 
สำน ักงานคณะกรรมการว ิจ ัยแห ่ งชาต ิ  (วช. ) , 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา 
  เผยแพร่โดย: อภิว ัฒน์ สมาธิ และคณะ, 
(2559) ,  ก ารบร ิ ห าร งานย ุ ต ิ ธ ร รมบนพ ื ้ น ฐาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการ
สร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ,วารสาร
กระบวนการยุต ิธรรม, สำนักงานกิจการยุต ิธรรม
กระทรวงย ุต ิธรรม  กร ุงเทพฯ, ป ีท ี ่  9 เล ่มท ี ่  2 
ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 จำนวน 24 
หน้า (วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พ ิจารณาแต ่ งต ั ้ งบ ุคคลให ้ดำรงต ำแหน ่ งผ ู ้ ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560  โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัยในวารสารอยู่
ในฐานข้อมูล (TCI กลุ่มที่ 2) 
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 2.อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ, (2559), ทัศนะคนไทย

พลัดถิ ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันติวิธี 
กรณีศ ึกษา ร ัฐกล ันต ัน , ร ัฐเคดะห์ และร ัฐเปรัค 
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2559 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยทักษณิ
, สงขลา 
  เผยแพร่โดย: อภิว ัฒน์ สมาธิ และคณะ, 
(2561), ทัศนะคนไทยพลัดถิ ่นในมาเลเซียต่อแนว
ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของ
ไทยอย่างสันติวิธี กรณีศึกษา รัฐกลันตัน , รัฐเคดะห์ 
และรัฐเปรัค, วารสารกระบวนการยุติธรรม,สำนักงาน
กิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ, ปีที่ 11 
เล ่มที ่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561 
จำนวน 27 หน้า (วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2) 

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พ ิจารณาแต ่ งต ั ้ งบ ุคคลให ้ดำรงตำแหน ่ งผ ู ้ ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560  โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัยในวารสารอยู่
ในฐานข้อมูล (TCI กลุ่มที่ 2) 

4 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ได้เสนอผลงานวิชาการประเภทตำรา โดยพัฒนามา
จากเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน ว่า
ผ ู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการได้พ ัฒนาตำรา
ดังกล่าวขึ้นไปเป็นตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ 
 

-ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน       
ร ศ . ด ร . บ ุ ษ บ ง  ช ั ย เ จ ร ิ ญ ว ั ฒ น ะ  ส ั ง กั ด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ รศ.พรชัย  ลิขิต
ธรรมโรจน์ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
-การเผยแพร่  การตีพิมพ์ จากเทมการพิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
พฤษภาคม 2565  
-การเผยแพร่ออนไลน์ทาง 
http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_ 
list=855&aNum=20220526024813 

5 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ได้เสนอผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ว่าหนังสือ
ดังกล่าวผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เคยจัดทำ
เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนมา
ก่อน 

ไม่ได้เสนอผลงานประเภทหนังสือ 
 

6 ผลการปฏิบ ัต ิงานตามมาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำ
ย้อนหลัง 1 ปี ของผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำย้อนหลงั 
ของ ผศ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ ในรอบปีที ่ผ่านมา รวม
ทั้งหมด 2,698.95 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ 
(รายละเอียดตามแบบสรุปจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานฯ 
ตามเอกสารแนบ) 

http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=855&aNum=20220526024813
http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=855&aNum=20220526024813
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7 จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผ ู ้ขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ผ ู ้ ขอกำหนดตำแหน ่ ง ได ้ ร ั บรองจร ิ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หน้า 46 ข้อ 5.1.4(1)-(6) 
ตามบันทึกข้อความที่ อว 8205.10/1441  ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และไม่มีการกระทำผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

สรุปประเด็นที่เสนอพิจารณา 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ขอ
ต้องดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และพ้นระยะทดลองการ
ปฎิบัติงานที่กำหนดโดยสถาบันนั้น ๆ ผู้ขอเริมบรรจุ 1 มี.ค. 2556 เป็นไปตามเกณณ์ 

ข้อ 2 ผลการประเมินการสอน  ผลงานต้องมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ผลงานวิจัย 2 เรื ่อง หรือ 
ผลงานวิจัย 1 เรือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ ผู้ขอ ส่งผลงานวิจัย 2 เรื่อง และผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์และ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 6.1 (1) โดยเผยแพร่ในรูปของงานวิจัยในวารสารอยู่ในฐานข้อมูล  (TCI กลุ่มที่ 1) 
ตามแบบคำขอการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้าย คำกำจัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ 
 

คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

คำนิยาม     งานวชิาการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้ง วชิา หรือเป็นสว่นหนึ่ง
ของวิชา ซึ่งเกิดจากการนำข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยัของผู้ขอ 
หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม
และเรียบเรียง โดยมีมโนทัศนท์ีผู่้เขียนกำหนดให้เป็น 
แกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กบัมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเปน็ระบบ มีเอกภาพ
สัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็น
มาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สำคัญทีม่ีผลให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 

เป็นไปตามคำนิยาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
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คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

     เนื้อหาสาระของตำราต้องมคีวามทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวนัที่ผู้ขอยื่น
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
    ทั้งนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งจะต้องระบุวชิาที่เก่ียวข้องในหลกัสูตรที่ใช้
ตำราเล่มที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย 
     ผลงานทางวชิาการที่เปน็ “ตำรา” นี้อาจได้รับการพฒันาขึน้จาก
เอกสารคำสอนจนถึงระดบัที่มีความสมบูรณท์ี่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคล
อ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวชิานั้น แตส่ามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของ
ตำรานัน้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานัน้ 
     หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคำสอนไปแล้ว จะนำมาเสนอเป็นตำราไมไ่ด้ เว้นแต่จะมกีาร
พัฒนาจนเห็นได้ชัดวา่เป็นตำรา 

รูปแบบ 
 

     เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือ
การวิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคำ ทัง้ นี้ควร
มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบาย
สาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้
โดยเบ็ดเสร็จ 

1. อภิว ัฒน์ สมาธิ และ
ค ณ ะ ,  ( 2558) ,  ก า ร
บริหารงานยุติธรรมบน
พ ื ้ น ฐานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อ
แนวทางการสร้างความ
ส ันต ิส ุขในสามจ ังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  
กรณีศึกษา จังหวัดยะลา, 
ปัตตานี และนราธิวาส, 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 
ประจำปี 2558 สำนักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ว ิ จั ย
แ ห ่ ง ช า ต ิ  ( ว ช . ) , 
มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ , 
สงขลา 

  เ ผยแพร ่ โ ดย : 
อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ, 
(2559), การบริหารงาน
ย ุ ต ิ ธ ร รมบนพ ื ้ น ฐ าน
กระบวนการยุติธรรมเชิง
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คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

ส ม า น ฉ ั น ท ์ ต ่ อ แ น ว
ทางการสร้างสันติสุขใน
สามจ ั งหว ั ดช ายแดน
ภ า ค ใ ต ้ ”  , ว า ร ส า ร
กระบวนการย ุต ิธรรม, 
สำนักงานกิจการยุติธรรม
ก ร ะ ท ร ว ง ย ุ ต ิ ธ ร ร ม 
กรุงเทพฯ, ปีที่ 9 เล่มที่ 2 
ประจำเดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2559 จำนวน 
24 หน้า (วารสารอยู ่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

การ
เผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม, e-learning, online learning 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้
ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนี
หนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
     ท ั ้ งน ี ้ ต ้องได ้ร ับการตรวจสอบและร ับรองการเผยแพร ่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาคณะหรือสถาบันทางวิชาการที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น 
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตำราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนดการนำตำรานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
ตำราเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถ
กระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตำราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง 

2.อภิว ัฒน์ สมาธิ และ
คณะ, (2559), ทัศนะคน
ไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย
ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนใต้ของไทยอย่าง
สันติวิธี กรณีศึกษา รัฐก
ลันตัน , รัฐเคดะห์ และ
รัฐเปรัค งบประมาณเงิน
แผ่นดิน ประจำปี 2559 
สำนักงานคณะกรรมการ
ว ิ จ ั ยแห ่ งชาต ิ  ( วช . ) , 
มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ , 
สงขลา 

  เ ผยแพร ่ โ ดย : 
อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ, 
(2561) ,  ท ัศนะคนไทย
พลัดถิ ่นในมาเลเซียต่อ
แนวทางแก ้ ไ ขป ัญหา
ความขัดแย้งในจังหวัด
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คำจำกัด
ความ 

รายละเอียด การดำเนินการ 

ชายแดนใต้ของไทยอย่าง
สันติวิธี กรณีศึกษา รัฐก
ลันตัน , รัฐเคดะห์ และ
ร ั ฐ เ ป ร ั ค ,  ว า ร ส า ร
กระบวนการย ุต ิธรรม,
สำนักงานกิจการยุติธรรม
ก ร ะ ท ร ว ง ย ุ ต ิ ธ ร ร ม 
กรุงเทพฯ, ปีที่ 11 เล่มที่ 
1 ประจำเดือน มกราคม 
– เมษายน 2561 จำนวน 
27 หน้า (วารสารอยู ่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นตำราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ
ผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน 
๓. สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับ
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นที ่เชื ่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับดีเด่น   

                 
ข้อ 4  ให้ความเห็นในกรณีที่ผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เสนอผลงานวิชาการประเภทตำรา โดย
พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน ว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้พัฒนา
ตำราดังกล่าวขึ้นไปเป็นตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่  -ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน 
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รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ รศ.พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-การเผยแพร ่ การตีพิมพ์ จากเทมการพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2565  
-การเผยแพร่ออนไลน์ทาง http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=855&aNum=20220526024813 

ข้อ 5 ให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ว่า
หนังสือดังกล่าวผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เคยจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำ
สอนมาก่อน  “ผู้ขอไม่ได้เสนอผลงานประเภทหนังสือ” 

ข้อ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำย้อนหลัง 1 ปี ของผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ขอ
มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำย้อนหลัง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ ในรอบปีที่
ผ่านมา รวมทั้งหมด  2,698.95  ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ำ  

ข้อ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
ได้รับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หน้ า 46 ข้อ 
5.1.4(1)-(6) ตามบันทึกข้อความที่ อว 8205.10/3427  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และไม่มีการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  มติ  1. เห็นชอบการผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย ์
        2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  
   2.1 ให้ปรับแก้บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2.2 ให้ปรับแก้ขนาด ลักษณะตัวอักษร ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
   2.3 ให้ปรับแก้แหล่งอ้างอิง, แหล่งอ้างอิงรูปภาพ 
   2.4 ตรวจสอบระยะเวลาการเผยแพร่บทความให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

  5.4 การพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข้ึนกับกรอบ
ตำแหน่ง ของสายสนับสนุน 
      นายกฤชณัท  พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นกับกรอบ
ตำแหน่ง ว่าบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งสอดคล้องกับกรอบตำแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื ่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนและประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2558 เพ่ือประกอบการพิจารณา
ขอตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
 

http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=855&aNum=20220526024813
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1. นายกฤชณัท พรหมเสนะ  ตำแหน่ง นักวิชาการ   ระดับปฏิบัติการ 
 ขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการ      ระดับชำนาญการ 
 ผลงาน 

- คู่มือการปฏิบัติงานการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ ของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

2. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  ระดับปฏิบัติการ 
 ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน     ระดับชำนาญการ 
 ผลงาน 

- คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบุคลากรวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ       

3. นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
 ขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการ      ระดับชำนาญการ 
 ผลงาน 

-  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-  วิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
คู่มือปฎิบัติงานหลัก เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือ สำนักพิมพ์ หรือ  จัดทำเป็นสำเนาเย็บ

เล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5  
ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ เผยแพร่ใน

หนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ เผยแพร่ใน Proceedings หรือ จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

งานวิจัย  เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย
หรือ เผยแพร่ใน Proceedings หรือ จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่ม
หนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า5 แห่ง 
ผลงานลักษณะอ่ืน   เผยแพร่โดยมีการนำไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกหรือ เผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการหรือการจัดแสดง หรือ เผยแพร่โดยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ หรือ จัดทำเป็นสำเนาเย็บ
เล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 



~ 33 ~ 

มติ  - เห็นชอบ 

 5.5 ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
      นายกฤชณัท  พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 

   
ค่าตอบแทน อัตรา เงื่อนไข 

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชั่วโมงละไม่เกิน 500 บาท 
กำหนดผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 

กรณีจำนวนนิสิตไม่ถึง 50 คน ให้
ลดค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนตาม
จำนวนนิสิตที่ลดลง คนละ 10 
บาทต่อชั่วโมง 

 
มติ  - เห็นชอบ 

 5.6 การพิจารณาร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 
      อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ – เห็นชอบดำเนินการตามกระบวนการให้ถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 4/2565 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565   
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

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

  

 (นายกฤชณัท  พรหมเสนะ) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


