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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30-12.00 น. 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพมหานคร  

ส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) - รักษาการแทน  
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รองประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) - รักษาการแทน  
3. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์) - รักษาการแทน 
4. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) - รักษาการแทน 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ)  
6. นายวีระชัย  อมรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(นายกฤชณัท พรหมเสนะ) 
2. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู 
3. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม  
  รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร  
 
 
เร่ิมประชุม เวลา 9.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
การเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 
   1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
การเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมทราบ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม กรรมการ 
6. นายวีระชัย  อมรรัตน์      กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ พลต ารวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร  กรรมการ 
8. พันต ารวจโท ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม    กรรมการ 

ทั้งนี้ โดยกรรมการล าดับที่ 6-8 มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และให้ยกเลิกค าสั่งอ่ืนใดที่ขัด
หรือแย้งกับค าสั่งนี้  สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 

 มติ -  รับทราบ 

 1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
      1.2.1 รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 
30 กันยายน 2565   
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  ดังนี้ 
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 มติ – รับทราบ ข้อเสนอแนะจากประธานคณะกรรมการฯ ให้บันทึกรายละเอียดตัวเลข 
เพ่ือวิเคราะห์รายได้โครงการบริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
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   1.2.2.รายงานเปรียบเทียบรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายละเอียดเปรียบเทียบรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ – รับทราบ 
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   1.2.3 รายงานงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2566 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2566   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ – รับทราบ 

  1.2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร รายงานที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2564   

 

 มติ – รับทราบ 
      – ข้อเสนอแนะควรให้มีการเชิญวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกให้ความรู้ในการจัดท า
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (EdPEx) โดยเชิญคณะหรือหน่วยงานขนาดเล็กที่มีค่าระดับ
คะแนนต่ าเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

   1.2.5 รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
  อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566   

- ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2565  ให้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2566  

- ด าเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHECO เรียบร้อย วันที่ 27 กันยายน 2565 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 มติ  –  รับทราบ 
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   1.2.6 รายงานผลการน าเสนอบทความ อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร รายงานผลการน าเสนอบทความ อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์  
  บทความวิจัยประเภทบรรยาย การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยมุสลิมด้วย
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 2 และระดับนานาชาติคร้ังที่ 1 "การจัดการ
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพ้ืนฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เมื่อวันที่ 
15-16 กันยายน 2565   ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ ดีเด่น 
 มติ – รับทราบ 

  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   - ไม่มี 

  1.4 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.4.1 การพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ การพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยวิทยาลัยมี
ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้ 
   1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่ปรึกษา 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ คณะท างาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ คณะท างาน 
 5. รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  คณะท างาน 
 6. อาจารย์ วิทยา ขาวขจร                                  คณะท างานและเลขานุการ 
 

 มติ  1.เห็นชอบในหลักการ 
   2.ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
    2.1 ให้ศึกษาและด าเนินการตามข้ันตอนกฎระเบียบมหาวิทยาลัย/คู่แข่งทางวิชาการ 
    2.2 ก าหนดกรอบระยะเวลาการจัดท าหลักสูตรก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยให้แสดง

ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณในการจัดท าหลักสูตร และให้รายงานคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   -    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
  5.1 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ไปแล้วนั้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ข้อ 31 ก าหนดว่า 
ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีที่อธิการดบีมอบหมาย 
2. รองประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน 
3. กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน กรณี

ที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนงาน และประธานสาขาวิชา กรณีไม่มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจาคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก 
ตามค าแนะน าของที่ประชุมรองอธิกาบดีที่อธิการบดีมอบหมายหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า
หน่วยงานภายใน และ/หรือประธานสาขาวิชาจ านวนไม่เกินสองในสามของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง (3) ทั้งนี้
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมได้อีก
ไม่เกิน 3 คน  

ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ตาม
ค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้วยก็ได้ 

การประชุมของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ       
ว่าด้วย การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติ  – เห็นชอบเสนอแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ดังนี้ 
  1.รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
    (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) - รักษาการแทน 
  2.หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    (นายกฤชณัท พรหมเสนะ) 
  3.นายธิติพงษ์  เผ่าฟู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2  พิจารณาการขอใช้หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ
การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 

 อาจารย์วิทยา  ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 
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    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ  – เห็นชอบการขอใช้หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ
การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 โดย
ใช้งบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

5.3  พิจารณาการขอใช้หลักเกณฑ์สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 

     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม
พิจารณา การขอใช้หลักเกณฑ์สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 โดย
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีบุตรอยู่ระหว่างศึกษาและไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทาง
ราชการ หรือสวัสดิการลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืน เป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาของ
บุตรจากกองทุนสิทธิประโยชน์ ตามระดับการศึกษาและอัตราดังนี้  

1. ระดับอนุบาล หรือเทียบเท่า 
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  3,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

2. ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  5,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

3. ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  7,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

4. ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  10,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ  - เห็นชอบการขอใช้หลักเกณฑ์สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 โดยใช้งบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 5.4  พิจารณาเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
ฝ่ายบริหาร รายงานที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์  รายวิชา 
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทั้งนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ  - เห็นชอบมอบอาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา ฝ่ายบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์อิศมนต์  
เจียมสวัสดิ์ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู    
  2. พันต ารวจโท ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม 
  3. รองศาสตราจารย ์พันต ารวจเอก ดร.ดิฐภัทร  บวรชัย 
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  5.5 พิจารณาแบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูง
ขึ้นกับกรอบต าแหน่ง ของสายสนับสนุน 
      อาจารย์วิทยา  ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม
พิจารณาแบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นกับกรอบต าแหน่ง          
ของสายสนับสนุน ระดับช านาญการนางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์  

  ตามที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุม
เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2565 มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ ปรับปรุงข้อมูลในแบบแสดงหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิขาการ สายสนับสนุน และต าแหน่งประเภททั่วไปหัวข้อภาระ
งานเมื่อด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1.1 งานการเงินและบัญชี ลักษณะงานยังไม่แสดงถึงความยุ่งยากและซับซ้อนที่พัฒนาจาก
ภาระงานเดิมที่รับผิดชอบ 

1.2 งานแผนและงบประมาณ เป็นการบรรยายขั้นตอนการพัฒนางาน ควรระบุงานที่จะ
พัฒนาให้ชัดเจน 

1.3 งานอัตราค าลัง การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จัดอยู่ในงานบุคคล 
 2. หลังจากปรับปรุงเอกสารแล้วเสร็จ ให้เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาและเสนอ

คณะกรรมการประเมิน ฯ พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

มติ  - เห็นชอบแบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นกับ
กรอบต าแหน่งของสายสนับสนุน ระดับช านาญการนางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์  

 5.6  พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 
 อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ เสนอที่

ประชุมพิจารณาพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. นักนวัตกรรมยุติธรรม 4.0  
(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม) 
2. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ 1. เห็นชอบในหลักการและการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 
       2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร ให้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยหลักสูตรต้องเน้นทางด้านทักษะความสามารถเป็นหลัก 
       3. ในการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ในรายวิชาใดที่สามารถผลิตสื่อ
ออนไลน์ TSU-MOOC และ Thai-MOOC ได้ให้ด าเนินการจัดท าเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  
อีกทางหนึ่ง และมอบประกาศนียบัตร โดยเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  
       4. รองประธานกรรมการจะเป็นผู้ด าเนินการจัดหาแหล่งงบประมาณทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
  6.1 เรื่อง  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

                   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
โดยเสนอหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งมีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และหลักสูตร 
รั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขา วิชาการ จัดการปกครองท้ องถิ่ น วิทยาลั ยการปกครองท้ องถิ่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องศึกษาดูงานและประสาน
ขอความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตร 

มติ  - เห็นชอบในหลักการ มอบรักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 6.2 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 6/2565 

 ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา สมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2565 

มติ – ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา สมัยสามัญ 
คร้ังที่ 6/2565 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


