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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30-12.00 น. 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพมหานคร  

ส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์  กำญจนมุกดำ………………………………….รักษำกำรแทน) 
2. รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำร  กรรมกำร 
 (อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร                         ………………………………….รักษำกำรแทน) 
4. รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
 (อำจำรย์อิศมนต์  จันทะโร                      ………………………………….รักษำกำรแทน) 
5. ประธำนสำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม  กรรมกำร 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิวฒัน์ สมำธิ)  
6. พ.ต.ท.ดร.อิศรำวุธ อ่อนน้อม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นำยวีระชัย  อมรรัตน์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

(นำยกฤชณัท พรหมเสนะ) 
3. นำยธิติพงษ์  เผ่ำฟู 

 4. นำงสำวพิชญ์สินี  อรรถชัยพำนิช 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. รองศำสตรำจำรย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุม เวลำ 9.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์  กำญจนมุกดำ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำร
จัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 
   1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์ กำญจนมุกดำ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ แจ้งที่ประชุมทรำบ กำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 1. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ   ประธำนกรรมกำร 
 2. รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ  กรรมกำร 
 3. ประธำนสำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม กรรมกำร 
4. นำยวีระชัย  อมรรัตน์      กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ พลต ำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร  กรรมกำร 
6. พันต ำรวจโท ดร.อิศรำวุธ  อ่อนน้อม    กรรมกำร 

 ทั้งนี้ โดยกรรมกำรล ำดับที่ 4-6 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสองปี และให้ยกเลิกค ำสั่งอ่ืนใดที่ขัด
หรือแย้งกับค ำสั่งนี้  
   สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ.2565 

 มติ -. รับทรำบ 

   1.1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์ กำญจนมุกดำ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย
กำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ แจ้งที่ประชุมทรำบ ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำโดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2549 มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ตั้งอยู่เลขที่ 
140 หมู่ที่ 4 ชั้น 3 ชั้น 3 อำคำร 50 วศ. มศว. มทษ. ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ และ
ศูนย์บริกำรวิชำกำรและกำรศึกษำต่อเนื่อง เลขที่ 128/157 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงทุ่ง
พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 เป็นองค์กรที่เทียบเท่ำกับคณะในมหำวิทยำลัยทักษิณ บริหำรโดย
ใช้งบประมำณจำกเงินรำยได้ของวิทยำลัยเองทั้งหมด   

 วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำมีบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศที่ส ำคัญ 7 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ , กรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย, กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน, บริษัทกำรบิน
ไทย จ ำกัด (มหำชน), กระทรวงกลำโหม, MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, วิทยำลัยชุมชนสตูล , บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) , โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น รำชมังคลำ สงขลำ , ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) , บริษัท เซำท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จ ำกัด , IRIN SHOP  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของหน่วยงำนและของประเทศให้มีควำมพร้อมและศักยภำพ
สูงขึ้นเพื่อเป็นก ำลังส ำคัญของประเทศ ผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรวิจัย 
    โดยปัจจุบันวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

    1.หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและ
กระบวนกำรยุติธรรม หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติและภำคสมทบ 
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    2.หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ โดยมี 2 วิชำเอก 
ได้แก่ วิชำเอกกำรจัดกำรกำรประกอบกำรทำงสังคม, วิชำเอกกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ 
   โดยมีนิสิตจ ำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน 

   มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จัดเก็บค่ำธรรมเนียม โดยในปีงบประมำณ 2565 ได้จัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำรไปแล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 105 โครงกำร 

 มติ -. รับทรำบ 

 1.2 เรื่องแจ้งจากรองประธาน 
      1.2.1 รายงานรายได้และค่ า ใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการ เพื่ อการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565   
   อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ ฝ่ำยบริหำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565   ดังนี้ 
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 มติ -. รับทรำบ 
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   1.2.2 สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2565)  
    อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร แจ้งที่ประชุมทรำบ สรุปรำยรับ/รำยจ่ำยของโครงกำรอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 –  31 กรกฎาคม) 

(รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม) 

 มติ – รับทรำบ 

   1.2.3 รายงานจ านวนนิสิตประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
    อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำร

เพ่ือกำรพัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ จ ำนวนนิสิตวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังนี้ 

ปี
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตร รับเข้า พ้น
สภาพ 

จบ
การศึกษา 

ก าลังศึกษา รวม/ 
ปีการศึกษา 

2561 ภำคปกติ รปบ.ตร. 100 8 92 0 
1 

ภำคสมทบ รปบ.ตร. 63 22 40 1 
2562 ภำคปกติ รปบ.ตร. 215 20 190 5 

5 
ภำคสมทบ รปบ.ตร. 29 5 24 0 

2563 ภำคปกติ กจ.บ. * 1 0 0 1*ย้ำยคณะ 
312 รปบ.ตร. 310 21 0 290 

ภำคสมทบ รปบ.ตร. 34 13 0 21 
2564 ภำคปกติ กจ.บ. * 33 13 0 20 

435 
กจ.บ. ** 38 7 0 31 
รปบ.ตร. 285 13 0 272 

ภำคสมทบ รปบ.ตร. จ-ศ 93 8 0 85 
รปบ.ตร. ส-อ 31 4 0 27 

2565 ภำคปกติ กจ.บ. * 50 0 0 50 

550 
กจ.บ. ** 46 1 0 45 
รปบ.ตร. 335 4 0 331 

ภำคสมทบ รปบ.ตร. จ-ศ 98 4 0 94 
รปบ.ตร. ส-อ 31 1 0 30 

รวมทั้งสิ้น 1,789 144 346 1,303  

หมายเหตุ  รปบ.ตร.หมายถึง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 
 กจ.บ. * หมายถึง หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการ
ท่องเที่ยวและไมซ ์
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 กจ.บ. ** หมายถึง หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการ
การประกอบการทางสังคม 

 มติ – รับทรำบ 

   1.2.4 แผนการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS  
ปีการศึกษา 2566 
    อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำร
เพ่ือกำรพัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ แผนกำรรับสมัครนิสิต ระดับ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 ภำคปกติ ตำมระบบ TCAS ปีกำรศึกษำ 2566 รับทั้งหมด 380 คน ดังนี้ 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม  รับรวม 240 คน 
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ รับรวม 140 คน  
 
รอบที่ 1 กำรรับด้วย Portfolio  รับทั้งหมด 130 คน   

1. โครงกำรส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภำคใต้ 
2. โครงกำรส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม 
3. โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้ำนวิชำกำร 

รอบที่ 2 กำรรับด้วยวิธีโควตำ รับทั้งหมด  190 คน 
1. โครงกำรโควตำภูมิภำค 
2. โครงกำรโควตำพิเศษที่ตั้งมหำวิทยำลัย 
4. โครงกำรโควตำนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้ำนกีฬำ 
5. โครงกำรรับนักเรียนผู้พิกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยทักษิณ 

รอบที่ 3 Admission  รับทั้งหมด 60 คน  ใช้คะแนน TGAT 
 

 มติ - รับทรำบ 
 

   1.2.5 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยฯ 
     อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ ผลกำรประเมินกำรต่อสัญญำจ้ำง นำยมิติ สังข์มุสิกำนนท์  
สัญญำที่ 4 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. มีผลกำรประเมินประจ ำปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่ต่ ากว่าระดับดี หำกไม่เป็นไปตำมที่
ก ำหนดให้ได้รับกำรขยำยระยะเวลำของสัญญำจ้ำงเดิมออกไปอีกไม่เกิน 3 รอบการประเมิน เพ่ือให้มีโอกำส
พัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ทั้งนี้จะต้องมีผลกำรประเมินระดับดีข้ึนไป 
 2. เมื่อครบตำมข้อ 1 หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินให้พนักงำนวิทยำลัยพ้นสภำพจำกกำรเป็น
พนักงำนวิทยำลัยและถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำง 
 3. ผู้รับกำรประเมินต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ตำมแบบรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนที่วิทยำลัยก ำหนดส ำหรับพนักงำนวิทยำลัยแต่ละประเภทต ำแหน่ง พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เสนอคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนประจ ำผ่ำนหน่วยงำน
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลของวิทยำลัย ก่อนหมดอำยุสัญญำจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนหรือหลังครบรอบกำรประเมินในปี 
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5 หรือระยะเวลำที่ได้รับกำรขยำย นอกจำกนี้ผู้รับกำรประเมินจะต้องมีผลงำนและผลกำรประเมินเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดส ำหรับพนักงำนวิทยำลัยแต่ละประเภท ดังนี้ 
  ผู้รับกำรประเมินต้องมีผลงำนทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพตำมมำตรฐำนภำระงำนขั้นต่ ำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ หรือศำสตรำจำรย์ ซึ่งประกอบด้วย ภำระงำน
ด้ำนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และด้ำนกำรผลิตผลงำนวิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต บริกำร
วิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภำระงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 4. นอกเหนือจำกภำระงำนขั้นต่ ำ จะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม อย่างน้อย 2 รายการ 
ได้แก่ ผลงำนวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ หรือ บทควำมทำงวิชำกำร หรือ เอกสำรประกอบกำรสอน หรือ ต ำรำ หรือ 
หนังสือ ที่มีคุณภำพ โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
 5. กำรพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
ได้แก่ กำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของวิทยำลัย กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ หรือกำรเข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ และทักษะกำรปฏิบัติงำน อย่างน้อย 5 รายการ พร้อมแสดงผลสัมฤทธิ์ของกำร
พัฒนำตนเอง       
  นำยมิติ  สังข์มุสิกำนนท์  สัญญาที่ 4 กำรพัฒนำตนเองเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อยู่ในช่วงกำร
ประเมินจ ำนวน 5 รำยกำร ส่วนผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน 2 รำยกำร นำยมิติ สังข์มุสิกำนนท์ ได้เสนอมำ 1 เรื่อง 
คือ เอกสำรประกอบค ำสอน ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์ ไม่ตรงกับกำรประเมินต่อสัญญำ   

 คณะกรรมการประเมินต่อสัญญาพนักงานวิทยาลัย ในกำรประชุมวันที่ 19 สิงหำคม 2565 มี
มติ  นำยมิติ  สังข์มุสิกำนนท์  ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เรื่อง มำตรฐำนภำระงำนขั้นต่ ำของคณำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 และให้ด ำเนินกำรยื่นอุทรณ์
ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รับทรำบผลกำรประเมิน และให้ด ำเนินกำรชี้แจงกำรปรับปรุงเอกสำรประกอบกำรสอน 

 มติ  1. รับทรำบ 
        2. มอบคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2564 พิจำรณำตำม

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
   1.2.6 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่  
    อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำรแต่งตั้งรักษำกำรแทนประธำนหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ ด้วย อำจำรย์ ดร.จำรุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่สำมำรถ
ปฎิบัติหน้ำที่ในระหว่ำง วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 31 ตุลำคม 2565 จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง อำจำรย์เสรี บุณรัตน์ เป็น
รักษำกำรแทนประธำนหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ เป็นระยะเวลำ 3 เดือน โดย
ขอให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2565 
    ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยอนุวัตให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วย กำรรักษำกำรแทน และกำรมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน พ.ศ. 2557 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ 1643/2561ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 เรื่อง มอบ
ภำระหน้ำที่และมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีจึง
แต่งตัง้ อำจำรย์ เสรี บุญรัตน์ ต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำร หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
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สมัยใหม่ เป็น ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิตอีกต ำแหน่งจนกว่ำ ประธำนกรรมกำรหลักสูตรกำร
จัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ จะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกต ิ

(รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม) 

 มติ – รับทรำบ 

   1.2.7 การเผยแพร่บทความทางวิชาการ 
    อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร

พัฒนำ ฝ่ำยบริหำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำรเผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำร ของอำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร เรื่อง 
“กำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรกำรเรียนกับกำรท ำงำนแบบต่อเนื่องระดับปริญญำตรีเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ตลำดแรงงำน” ในงำนProfessional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand 
วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom 

 มติ – รับทรำบ 

   1.2.8 การจัดตั้งสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้น าเที่ยว 

    อำจำรย์วิทยำ ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำรจัดตั้งสถำนฝึกอบรมหลักสูตรวิชำมัคคุเทศก์และสถำน
ฝึกอบรมหลักสูตรผผู้น ำเที่ยว  ทำงหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสมัยใหม่ ได้ขอจัดตั้ง กำร
จัดตั้งสถำนฝึกอบรมหลักสูตรวิชำมัคคุเทศก์และสถำนฝึกอบรมหลักสูตรผู้น ำเที่ยว จำกคณะกรรมกำรธุรกิจน ำ
เที่ยวและมัคคุเทศน์ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่สอบให้นิสิตและผู้ต้องกำรที่จะสอบบัตรมัคคุเทศก์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 
สิงหำคม 2565 

 มติ – รับทรำบ 

  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   - ไม่มี 

  1.4 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.4.1 การพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      อำจำรย์ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ ผู้เข้ำร่วมประชุม รำยงำนที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำร
พัฒนำหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต โดยวิทยำลัยมีค ำสั่งวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ เรื่องแต่งตั้ง
คณะท ำงำนพัฒนำหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต เพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำโท ดังนี้ 
   1. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ที่ปรึกษำ 

 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ ประธำน 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิวัฒน์ สมำธิ คณะท ำงำน 
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิลำสินี ธนพิทักษ์ คณะท ำงำน 
 5. รองศำสตรำจำรย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  คณะท ำงำน 
 6. อำจำรย์ วิทยำ ขำวขจร                                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
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 โดยมีหน้าที่ 
 1. ประชุม สัมมนำ วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหลักสูตรปริญญำ

มหำบัณฑิต 
 2. ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องตำม

แนวทำงของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มำตรฐำนระดับปริญญำโท พ.ศ. 
2558 และด ำเนินกำรออกแบบหลักสูตรตำมแนวทำงประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง ข้อก ำหนดกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 

 3. น ำเสนอร่ำงหลักสูตรที่สมบูรณ์ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนและเสนอมหำวิทยำลัย
พิจำรณำตำมล ำดับ 

ทั้งนี้รำยละเอียดเบื้องต้นตำมเอกสำรแนบ 

 มติ  1.เห็นชอบในหลักกำร 
   2.ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
    2.1 แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรควรส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดย

แสดงรำยละเอียดแหล่งข้อมูลส ำรวจมำจำกแหล่งใดบ้ำง 
    2.2 แนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรทิศทำงใหม่ฯ เช่น ทำงด้ำนเทคโนโลยี cyber crime 

และกำรน ำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำจัดท ำหลักสูตรทั้งภำครัฐและเอกชน 
   3.กรอบระยะเวลำกำรจัดท ำหลักสูตรก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยให้สำมำรถรับสมัคร

นิสิตภำยในภำคเรียนที่ 1/2567 และให้รำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ ทรำบเป็นระยะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  -    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
  5.1 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์ กำญจนมุกดำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำ ประธำนกรรมกำร เสนอที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำร  และผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
  ตำมท่ีมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ไปแล้ว
นั้นตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วย กำรจัดระบบบริหำรงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557 ข้อ 27 ก ำหนด
ว่ำ ให้มีคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ประกอบด้วย 

1. ประธำนกรรมกำร ได้แก่ หัวหน้ำส่วนงำน 
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2. กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้ำส่วนงำน และหัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน กรณี
ที่มีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำน หรือประกอบด้วยรองหัวหน้ำส่วนงำน และประธำนสำขำวิชำ กรณีไม่มีกำร
แบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำน 

3. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ตำมค ำแนะน ำของหัวหน้ำส่วนงำน โดยควำมเห็นชอบของอธิกำรบดี จ ำนวนไม่เกินสองในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรโดยต ำแหน่งตำม (2) ทั้งนี้กรณีมีเหตุผลควำมจ ำเป็น หัวหน้ำส่วนงำนอำจเสนอแต่งตั้งบุคคลภำยนอกเป็น
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3 คน  

ให้คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนแต่งตั้งรองหัวหน้ำส่วนงำนคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร ตำม
ค ำแนะน ำของหัวหน้ำส่วนงำน และอำจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำนด้วยก็ได้ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ       
ว่ำด้วย กำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย โดยอนุโลม 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ พิจำรณำแต่งตั้ง
เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มติ  1. เห็นชอบเสนอแต่งตั้งเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ 
ดังนี้ 
  1.รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    (อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร                                                    รักษำกำรแทน) 
  2.หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยฯ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    (นำยกฤชณัท พรหมเสนะ) 
  3.นำยธิติพงษ์  เผ่ำฟู      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  4.นำงสำวพิชญ์สินี  อรรถชัยพำนิช    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  5.2 แผนพัฒนาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565–
2568)  

   อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ฝ่ำยบริหำร เสนอที่
ประชุมพิจำรณำแผนพัฒนำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ (TSU-MDC) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565–2568) เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนให้แผนระยะยำวประสบควำมส ำเร็จ เป็นคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและใช้เป็น
แนวทำงในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร มีเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของ
วิทยำลัย เพ่ือเป็นกลไกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของวิทยำลัย ฯ 

(รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม) 

 มติ   1. เห็นชอบในหลักกำร 
   2. ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ  
    2.1 ตัวชี้วัดแผนพัฒนำวิทยำลัยฯ ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญจำกมำกไปน้อย
เพ่ือให้ขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    2.2 ควรจัดท ำ credit bank เพ่ือให้ประชนทั่วไปที่ไม่มีเวลำสำมำรถจัดเก็บ
หน่วยกิต หรือสำมำรถน ำรำยวิชำต่ำงๆ จำกหน่วยงำนกำรศึกษำภำยในและภำยนอกมำเทียบโอนได้  
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  5.3  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายวิชาศึกษาทั่วไป 
       อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ฝ่ำยบริหำร เสนอที่

ประชุมพิจำรณำ หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยวิชำศึกษำทั่วไป โดยอ้ำงถึงกำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 สังกัดวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ จ ำนวน 4 รำยวิชำ ดังนี้  

   1. รำยวิชำพลังคนรุ่นใหม่  
   2. รำยวิชำกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์  
   3. รำยวิชำจิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำ  
   4. รำยวิชำวิถีอำเซียน  
โดยมติในที่ประชุมดังนี้ 
1. ค่ำตอบแทนผู้สอนหลัก ค ำนวณชั่วโมงภำระงำนตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำ ทั้งนี้สิทธิเบิกค่ำสอนเกินตำม

ระเบียบมหำวิทยำลัย 
2. ค่ำตอบแทนผู้ประสำนรำยวิชำ โดยใช้หลักเกณฑ์มหำวิทยำลัย 
3. ค่ำตอบแทนผู้ช่วยสอนจะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัย/นิสิตระดับปริญญำโท/นิสิตระดับปริญญำตรี  

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยใช้หลักเกณฑ์มหำวิทยำลัย 
4. กรณีที่เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนในรำยวิชำให้อำจำรย์ผู้ประสำนงำนจัดท ำ

รำยละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำย 
5. อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำสำมำรถน ำเข้ำเงินที่ได้รับจำกกำรลงทะเบียนของนิสิตจ ำนวน 10% เพ่ือแนบ

ประกอบ TOR ภำระงำนของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 

 มติ   1. เห็นชอบ 
   2.ค่ำตอบแทนผู้ช่วยสอนจะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัย/นิสิตระดับปริญญำโท/นิสิต
ระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยใช้หลักเกณฑ์มหำวิทยำลัย หำกเป็นนิสิตผู้ช่วยสอนขอให้เป็นนิสิตวิทยำลัยฯ
กำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำก่อน 

   3. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหำรือกับฝ่ำยคลังเพ่ือด ำเนินกำรใช้หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของภำคสมทบได้หรือไม่ หำกใช้หลักเกณฑ์ของภำคสมทบได้ในส่วนงบประมำณให้แยกเป็น 2 ส่วน โดยให้
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณก่อน ส่วนที่เหลือจำกนั้นให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยได้
วิทยำลัยฯ 

  5.4 พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นกับกรอบ
ต าแหน่ง ของสายสนับสนุน 
      อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ฝ่ำยบริหำร เสนอที่
ประชุมพิจำรณำหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้นกับกรอบต ำแหน่ง ว่ำบุคคล
ดั ง กล่ ำ วมี หน้ ำที่ แ ละคว ำมรั บผิ ดชอบของต ำ แหน่ ง สอดคล้ อ งกั บกรอบต ำ แหน่ ง ต ำมประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เรื่อง ก ำหนดกรอบต ำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ประเภทวิชำกำร สำยสนับสนุนและประเภททั่วไป ให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2558 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ขอต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 3 รำย ดังนี้ 
 
 



~ 15 ~ 

1. นายกฤชณัท พรหมเสนะ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำร   ระดับปฏิบัติกำร 
 ขอก ำหนดต ำแหน่งนักวิชำกำร     ระดับช ำนำญกำร 
 ผลงาน 

- คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำรของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนต ำรวจ ของ
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

2. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน  ระดับปฏิบัติกำร 
 ขอก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน    ระดับช ำนำญกำร 
 ผลงาน 

- คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพ้ืนที่ของบุคลำกรวิทยำลัยกำร
จัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

- วิเครำะห์งบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 2561-2563 วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ       

3. นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ต ำแหน่ง นักวิชำกำร  ระดับปฏิบัติกำร 
 ขอก ำหนดต ำแหน่งนักวิชำกำร      ระดับช ำนำญกำร 
 ผลงาน 

- คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
- วิเครำะห์สถำนภำพและสำเหตุกำรพ้นสภำพระดับปริญญำตรี วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ  

มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

มติ  - เห็นชอบ 

  5.5  ขอเทียบโอนรายวิชา 
       อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร

พัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร เสนอที่ประชุมพิจำรณำกำรเทียบโอนรำยวิชำ จ ำนวน 3 รำยวิชำ ดังนี้ 
1. วิชำ 0000141 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

รายวิชาที่ขอเทียบ เทียบเป็นรายวิชา 
30000-1402 คณิตศำสตร์เพ่ือพัฒนำทกัษะกำรคิด 0000141 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
ศท 0302 กำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรแกป้ัญหำ 0000141 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

 
   2. วิชำ 0000155 จิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำสังคม 

รายวิชาที่ขอเทียบ เทียบเป็นรายวิชา 
01022001 พลเมืองกับจิตส ำนึก 0000155 จิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำสังคม 

 
   3. วิชำ 0000154 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอำด 

รายวิชาที่ขอเทียบ เทียบเป็นรายวิชา 
0000185 พลังคนรุ่นใหมใ่จสะอำด 0000154 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอำด 
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   เพ่ือให้กระบวนกำรเทียบรำยวิชำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 30 กำรเทียบรำยวิชำต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำหรือ
ประธำนสำขำวิชำ หรือคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนที่รำยวิชำนั้นสังกัด จึงขอควำมอนุเครำะห์เทียบโอนรำยวิชำ
ให้นิสิตตำมเอกสำรแนบ 

มติ  - เห็นชอบทั้งนี้ได้ตรวจสอบจำกวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กำรเทียบโอนของมหำวิทยำลัย  

  5.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยต ารวจกับวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

       อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร เสนอที่ประชุมพิจำรณำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรว่ำด้วยกำรพัฒนำหลักสูตร
ด้ำนวิชำกำร และกำรวิจัย เพ่ือกิจกำรงำนต ำรวจ ระหว่ำงโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจกับวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

    (เอกสำรประกอบกำรประชุม) 

มติ – เห็นชอบ 

  5.7  การจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
สาชาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 

       อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ ฝ่ำยวิชำกำร เสนอที่ประชุมพิจำรณำกำรจัดเก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรบัณฑิต สำชำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566  

   ตำมท่ีประชุมสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 สิงหำคม 2565 
มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำชำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำร
ยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 นั้น ให้สอดคล้องกับสภำวะในยุคปัจจุบัน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำมีกำร
ปรับเปลี่ยนจำกหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำชำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดังนี้ 

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
นิสิตกลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ นิสิตกลุ่มข้ำรำชกำรต ำรวจและทหำร เรียนวันเสำร์ – 

วันอำทิตย์ 
ภำคเรียนปกติ 16,000.-บำท ภำคเรียนปกติ 14,000.-บำท 

ภำคเรียนฤดูร้อน 8,000.-บำท ภำคเรียนฤดูร้อน 7,000.-บำท 

ค่ำพัฒนำทักษะวิชำชีพ 5,000.-บำท ค่ำพัฒนำทักษะวิชำชีพ 5,000.-บำท- 

ตลอดหลักสูตร 125,000.-บำท ตลอดหลักสูตร 103,000.-บำท 
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจฯ ปรับปรุง พ.ศ.2566 
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียนแบบเหมำจ่ำย ภำคเรียนปกติ 16,600 บำท/ภำคเรียน 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียนแบบเหมำจ่ำย ภำคเรียนฤดูร้อน 8,300 บำท/ภำคเรียน 

ประมาณการตลอดหลักสูตร 124,500 บาท/คน 

ทั้งนี้ นิสิตภำคปกติและนิสิตภำคสมทบ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกกลุ่มผู้เรียน จัดกำรเรียนกำร
สอน 6 ภำคเรียนปกติ 3 ภำคเรียนฤดูร้อน 

มติ    1.เห็นชอบในหลักกำรณ์ 
2. เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องปรับกำรจัดเก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตลอด

หลักสูตรไม่ควรเกินกว่ำค่ำจัดเก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเดิม 
     3.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหำข้อมูลหลักสูตรเทียบเคียงจำกมหำวิทยำลัยใกล้เคียงมีค่ำบ ำรุงและ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเท่ำไหร่เพื่อน ำมำวิเครำะห์เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนค่าสอนภาคสมทบของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

      อำจำรย์อิศมนต์ จันทะโร รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
ฝ่ำยวิชำกำร เสนอที่ประชุมพิจำรณำกำรเบิกค่ำตอบแทนค่ำสอนภำคสมทบของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัย ตำมที่
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม ภำคปกติ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นมำ ประกอบกับมติ  
กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 เรื่องขอ
อนุมัติเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเกี่ยวกับกำรสอนและค่ำตอบแทนวิทยำกรระดับปริญญำตรี หลักสูตร  
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 มี
มติเห็นชอบค่ำตอบแทน และ มีให้อำจำรย์ของวิทยำลัยฯ น ำชั่วโมงสอนมำคิดภำระงำนตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัยและไม่เบิกค่ำสอนในปีกำรศึกษำ 2561 ยกเว้นวิชำศึกษำท่ัวไป นั้น  
  คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจ
และกระบวนกำรยุติธรรม ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 มีมติให้คณำจำรย์เบิกค่ำสอน
ภำคสมทบ โดยไม่น ำมำคิดเป็นภำระงำนในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
เป็นต้นไป   
 

มติ  - เห็นควรให้คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรน ำกลับไปทบทวนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
ค่ำสอนภำคสมทบของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยฯ 
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 6.2 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 5/2565 

 ฝ่ำยเลขำนุกำร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย
กำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ สมัยสำมัญ ครั้งที่ 5/2565 

มติ – มอบฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
วิทยำลัยฯ ครั้งต่อไป 

 
 

 

เลิกประชุม  เวลำ 12.00 น. 
 
 
 
 (นำยธิติพงษ์  เผ่ำฟู)  
 นักวิชำกำร  
 ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม  
 
 
 
 
 

 (อำจำรย์วิทยำ  ขำวขจร) 

 รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯฝ่ำยบริหำร 

 กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ 

 ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


