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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประชุมทางไกล ณ สานักงานวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสงขลา และ สานักงานวิทยาลัยฯ วิทยาเขตพัทลุง
..................................
กรรมการ
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
3. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์)
4. ประธานสาขาวิชาการจัดการ
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์.........รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
(อาจารย์วิทยา ขาวขจร....................รักษาการแทน)
6. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
7. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พงษภัฎ เรียงเครือ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายธเนศ วรศรัณย์
2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
3. ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์
ฝ่ายเลขานุการ
1. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัย
(นางสาวสมศรี โชติการ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิชาการ)
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วสั นต์ กาญจนมุกดา (รองอธิการบดีฝ่ า ย
วางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ในฐานะประธาน กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย) ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1.1 เรื่อง รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย) ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือ
สอบถามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการหาผู้รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
1. เงินทดรองขาดบัญชี
2. การจ่ายค่าของที่ระลึก
3. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
มติ รับทราบ
1.2 เรื่อง แจ้งจากรองประธาน
1.2.1 รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณและค่าใช้จ่าย ของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายได้เงินนอกงบประมาณและค่าใช้จ่าย ของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย) ในฐานะประธาน กล่าวเสริมว่า สาหรับเงินของวิทยาลัยฯ ในบัญชีธนาคารที่มหาวิยาลัย
ดูแล ประมาณ 30 ล้านบาท ขอให้วิทยาลัยฯ ทาแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ
2560 เสนอไปยังมหาวิทยาลัย ด้วย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ 1. รับทราบ
1.2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
ในครั้งทีผ่ ่านมา
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิ ริ ย านุ พ งศ์ (ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ ในครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
ลาดับ ประชุมครั้งที่/
มติ/ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินการ
ที่
วันที่
1 ครั้งที่ 2/2559 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจ1. 1. วิทยาลัยฯ ได้นาส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยแล้ว
วันที่ 23
เงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ประเด็นให้วิทยาลัย 2. 2. งบการเงิน ปีงบประมาณ 2556-2557
มีนาคม 2559 การจัดการเพื่อการพัฒนา นาส่งรายได้หักเงิน จากการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
อุดหนุนมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 สาหรับงบ
งบการเงิน จะเข้ามาหารือกับวิทยาลัยฯ
การเงินปีงบประมาณ 2555 และให้จัดงบ
หลังเดือนพฤษภาคม 2559
การเงินประจาปีงบประมาณ 2556-2557
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปิดงบของบริษัท
ให้แล้วเสร็จ นั้น ขอให้วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
ต่าง ๆ)
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน ทั้งนี้หากยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ชี้แจงกับทาง
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน และผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ
มติ รับทราบ
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1.2.3 เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2557
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิ ริ ย านุ พ งศ์ (ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ทราบว่าพิธี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 จะมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาเขตพัทลุง จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ และ
ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ทุกท่านร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้
มติ รับทราบ
1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ
- ไม่มี
1.4 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
- ไม่มี
1.5 เรื่อง แจ้งจากที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
1.5.1 เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ดร.พงษ์ภัฎ เรียงเครือ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แจ้งที่ประชุม ทราบ
เกี่ย วกับ ความร่ ว มมือกั บ ต่า งประเทศ โดย ดร.พงษ์ภัฎ เรียงเครือ ในฐานะผู้ แทนมหาวิทยาลั ย Illinois
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เชิญวิทยาลัยฯ หากจะมีโครงการหรือความร่วมมือทาง
วิชาการ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือและประสานงานให้กับวิทยาลัยฯ
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่ อง พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม2559
อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง (รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน
4.1 เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ประธาน แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ขอให้วิทยาลัยฯ ศึกษา
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
มติ เห็นชอบให้ดาเนินการโดยให้นารายละเอียดเข้าหารือที่ประชุมในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ว ยคณะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรดารงต าแหน่ งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ได้ มี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23
เมษายน 2559 โดยข้อ 3.5 ของเอกสารแนบท้ายประกาศฯ กาหนดให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ดาเนินการ
เชิญประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
จานวนส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจาส่วนงานกาหนดโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตาม
มติ ข อง ที่ ป ระชุ ม โดยไม่ ใ ห้ ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ รั บ ทราบ จ านวนไม่ เ กิ น 2 ชื่ อ พร้ อ มข้ อ มู ล ประวั ติ ผลงาน
ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่น ๆ และเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ตามแบบเสนอชื่อและ
แบบประวัติที่กาหนด)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และที่ประชุมมีมติเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
2. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
มติ เห็นชอบตามมติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ
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5.2 เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ ว ยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยข้อ
3.5 ของเอกสารแนบท้ายประกาศฯ กาหนดให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ดาเนินการเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงาน
ละไม่ เ กิ น 4 ชื่ อ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการประจ าส่ ว นงานก าหนดโดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
ให้ หั ว หน้ าส่ ว นงานวิช าการ จัดส่ งชื่อผู้ ส มควรดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของที่ประชุม จานวนไม่เกิน 4 ชื่อ พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความ
เหมาะสมอื่น ๆ (ตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติที่กาหนด) โดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ เมื่อ
วั น ที่ 29 เมษายน 2559 และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
มติ เห็นชอบตามมติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559
มติ 1. มอบเลขานุการประสานคณะกรรมการฯ แล้วเสนอประธาน
2. กรณีจาเป็นเร่งด่วนในเรื่องเกรดให้แจ้งเวียนเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
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เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.
(นายธิติพงษ์ เผ่าฟู)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

พลโท
(อาจารย์ ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

