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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.- 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
และประชุมทางไกล ณ สานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
..................................
กรรมการ
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิรยิ านุพงศ์)
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิรยิ านุพงศ์.........รักษาการแทน)
4. ประธานสาขาวิชาการจัดการ
(อาจารย์วิทยา ขาวขจร....................รักษาการแทน)
5. รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
(อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
6. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
(นางสาวสมศรี โชติการ)
7. นายวุฒิกร พรพัฒนกุลชัย
(นักวิชาการ)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
3. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
4. รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
(อาจารย์ สมฤทัย ศรีสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
2. ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายธเนศ วรศรัณย์
2. ดร.พงษภัฎ เรียงเครือ
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วสั น ต์ กาญจนมุ ก ดา รองอธิก ารบดี ฝ่ า ย
วางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวางแผนและกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) ประธานเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1.1 เรื่อง การปรับลดงบประมาณปี 2558 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและกิจการสภามหาวิท ยาลั ย (ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) ประธานสอบถามการปรับลดงบประมาณปี 2558 ว่า วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการไป
แล้วหรือไม่และให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนมกราคม 2559
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
- ไม่มี 1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่องกาหนดวิธีการแจ้งเกรดอย่างไม่เป็นทางการ
รองผู้อ านวยการวิท ยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา (อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
กรรมการและเลขานุการ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 ที่ให้
วิทยาลัยฯ กาหนดแนวทางการแจ้งเกรดอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีบันทึกแจ้งให้อาจารย์ประจาวิชา
ประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้นิสิตทราบ เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
มติ รับทราบ
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1.4 เรื่องแจ้งจากที่ปรึกษาวิทยาลัย
1.4.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และเกณฑ์ CUPT QA
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ที่ปรึกษาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 2558 และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2558
รองผู้อานวยการวิทยาลัย (อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง) กรรมการและเลขานุการ
เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. หน้า 53 วาระที่ 4.7
เดิม ข้อเสนอแนะมี 3 ข้อ
เพิ่ม ข้อ 4 เอกสารในภาคผนวก เรื่องโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒ นา ให้ นาเสนอคณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ใน
ยุทธศาสตร์ฯ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับรองรายงานโดยปรับแก้ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
กรรมการและเลขานุการ รายงานข้อมูลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
3.2 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2559 - 2568
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิ ริ ย านุ พ งศ์ )
รองประธานกรรมการ ได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่วิทยาลัย ฯ ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา พ.ศ. 2558 – 2567 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
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จัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 และได้ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น วิทยาลัยได้ปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2568
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลั ยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยให้ปรับ
ลดตัวเลข ในกลยุทธ์ทางการเงิน แล้วนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (อาเซียน)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
กรรมการและเลขานุ ก าร เสนอรายชื่ อ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ตามโครงสร้ างหลั ก สู ต ร ประจ าภาคเรีย นต้ น
ปีการศึกษา 2558 (อาเซียน) โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 13 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน ระดับปริญญาโท 9 คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบตามเสนอ
4.2 เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ ดร.พลโท มานิจ บุญโปร่ง)
กรรมการและเลขานุการ รายงานรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่
22 มกราคม 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายรับจากการอบรม
การอบรมหลักสูตรกฎหมายสาหรับการปฏิบัติงานตารวจ ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000.- บาท ซึ่ง
สามารถแบ่งการชาระ เป็น 3 งวด ๆ 5,000.-บาท สาหรับการอบรมในปีงบประมาณ 2559 ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการอบรม จานวน 2 รุ่น คือ
สถานที่อบรม
อบรม
อบรม
จานวน
ค่าลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ผู้เข้าอบรม
กรุงเทพฯ
31 ตุลาคม 2558
24 มกราคม 2559
44 คน
660,000.- บาท
สงขลา
12 ธันวาคม 2558
6 มีนาคม 2559
43 คน
645,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น
87 คน 1,305,000.- บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
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มติ เห็นชอบตามเสนอ
ข้อเสนอแนะ
การเปิดภาคปกติ ให้เร่งทาเรื่องเข้ากรรมการนโยบายมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ครั้งที่ 2/2559
มติ การประชุมครั้งที่ 2/2559 มอบฝ่ายเลขานุการประสานคณะกรรมการ แล้วนาเสนอประธาน
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายวุฒิกร พรพัฒนกุลชัย)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
พลโท
(อาจารย์ ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

