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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประชุมทางไกล ณ สานักคอมพิวเตอร์ 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. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
3. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พงษภัฎ เรียงเครือ
2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายธเนศ วรศรัณย์
2. 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
-ไม่มี1.2 เรื่อง แจ้งจากรองประธาน
1.2.1 รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณและค่าใช้จ่าย ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายได้เงินนอกงบประมาณและค่าใช้จ่าย ของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย) ในฐานะประธาน กล่าวเสริมว่า สาหรับเงินของวิทยาลัยฯ ในบัญชีธนาคารที่มหาวิยาลัย
ดูแล ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 28 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ น่าจะใช้เงินจานวนนี้อีก
ประมาณ 5 ล้านบาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
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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/
ที่
วันที่
1 ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 25
พฤษภาคม
2559
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ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 25
พฤษภาคม
2559

มติ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ

การเปิดการเรียนการสอนนอกสถาน 1.
ที่ตั้ง ขอให้วิทยาลัยฯ ศึกษาหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ โดยใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน ตามความร่วมมือทาง
วิชาการกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้ดาเนินการโดยให้นารายละเอียดเข้า
หารือที่ประชุมในครั้งต่อไป

จากการที่ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ได้หารือกับ

สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
สงขลาได้มีหนังสือสอบถามความ
คืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และการหาผู้รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
1. เงินทดรองขาดบัญชี
2. การจ่ายค่าของที่ระลึก
2.
3. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก

1. เงินทดรองขาดบัญชี หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้ นางสาวอักษรา ชูเกียรติคุณ ผ่อนชาระเงินเป็นเวลา
3 เดือน นางสาวอักษรา ชูเกียรติคุณ ได้มีหนังสือขอยืด
ระยะเวลาการผ่อนชาระ เป็นเวลา 6 เดือน ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของอธิการบดี
2. การจ่ายค่าของที่ระลึก วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรจะดาเนินการ ณ กองบังคับ
การตารวจภูธร ภาค 8 จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ฝึกตารวจ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง แล้ว

3. 3. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก วิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ
มติ
1. รับทราบ
2. การเปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ประธานมอบผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ทาแผน
การปฏิบัติงาน โดยเสนอ สกอ.ก่อนรับนิสิต สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยฯ ดาเนินการต่อไปได้
3. วิทยาลัยฯ ขอเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการดาเนินงานเรื่องเงินทดรองขาดบัญชี
การจ่ายค่าของที่ระลึก และการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ได้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ
- ไม่มี 1.4 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
- ไม่มี 1.5 เรื่อง แจ้งจากที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
1.5.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ที่ปรึกษาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แจ้งที่
ประชุมทราบว่า เอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ได้มอบให้กับ
อาจารย์วุทธิรังสรรค์ ณรงค์ชาติโสภณ แล้ว
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่ อง พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม2559
อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง (รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์) กรรมการ
เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนิสิต ซึ่งอาจารย์มิติ สังข์มุสิกานนท์ อาจารย์ผู้สอน
วิชา 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนิสิต 3 คน
ซึ่งเป็ น นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาตรี หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารงานตารวจและ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ประกาศผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการให้นิสิตทุกคนทราบแล้ว แต่ในการบันทึก
เกรดในระบบ อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลว่าเกิดความผิดพลาด จากความไม่รอบคอบไม่ได้ตรวจทานก่อนอีกครั้ง
ทาให้บันทึกเกรดผิดไปเฉพาะนิสิต 3 คนเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้เกรดกับนิสิตคนอื่นๆและได้แนบ
หลักฐานการเรียนการสอบของนิสิต ดังนี้
1. แบบฟอร์มบันทึกคะแนนเก็บรวมของนิสิตแต่ละคน
2. ระหว่างภาค
3. กระดาษคาตอบและข้อสอบ
โดยขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ของนิสิต 3 คน ดังนี้
1. นายกฤษฎา เย็นฉ่า
รหัสประจาตัวนิสิต 587716002
จากเดิม
0.00 คะแนน เกรด E
เปลี่ยนแปลงเป็น
65.00 คะแนน เกรด C+
2. สิบโทปณิธาน พุ่มหาน
รหัสประจาตัวนิสิต 587716018
จากเดิม
0.00 คะแนน เกรด E
เปลี่ยนแปลงเป็น
80.00 คะแนน เกรด A
3. สิบโทภานุวัฒน์ อัญชลี
รหัสประจาตัวนิสิต 587716021
จากเดิม
0.00 คะแนน เกรด E
เปลี่ยนแปลงเป็น
80.00 คะแนน เกรด A
มติ 1. ให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะรายวิ ช าต้ อ งบั น ทึ ก คะแนนลงในระบบของ
มหาวิทยาลัย ก่อนการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการส าหรับนิสิตที่เข้า ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
2. มอบวิทยาลัยฯ ดาเนินการแจ้งแก้ไขคะแนนวิชา 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญาและ
จริยธรรม โดยปรับช่วงคะแนนให้สอดคล้องกับ มคอ.3 แล้วแจ้งเวียนคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง
หนึ่งก่อนส่งเข้าคณะกรรมการประจาวิทยาเขตสงขลา
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5.2 เรื่อง เสนอรายชื่อนิสิตสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์) กรรมการ
เสนอที่ประชุมพิจารณา รายชื่อนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2558 ซึง่ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้ตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนิสิต เรียบร้อยแล้ว เป็นจานวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น ระดับ
ปริญญาตรี 61 คน ระดับปริญญาโท 6 คน และระดับปริญญาเอก 3 คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ
1. เห็นชอบ รายชื่อนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2558 จานวน 70 คน
2. มอบวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นาเสนอต่อนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559
มติ 1. มอบเลขานุการประสานคณะกรรมการฯ แล้วเสนอประธาน
2. ในการประชุ มครั้ งนี้ ขอให้ วิทยาลั ยฯ เสนอข้อมูลเกี่ยวกั บ การเปิ ด การเรี ย น
การสอนนอกสถานที่ตั้งในอนาคต
เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.
(นายธิติพงษ์ เผ่าฟู)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
พลโท
(อาจารย์ ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

