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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม C206 สานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
..................................
กรรมการ
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
3. ประธานสาขาวิชาการจัดการ
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์.........รักษาการแทน)
4. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
5. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์)
2. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
(อาจารย์วิทยา ขาวขจร................รักษาการแทน)
3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
4 รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธเนศ วรศรัณย์
2. ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ดร.พงษภัฎ เรียงเครือ
2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
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 รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับรายได้เงินนอกงบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รวมถึงประมาณการรายได้ที่
คาดว่าจะได้รับถึง 30 กันยายน 2559
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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

มติ/ข้อเสนอแนะ
การเปิดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง ขอให้วิทยาลัยฯ ศึกษาหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ โดยใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน ตามความร่วมมือทาง
วิชาการกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้ดาเนินการโดยให้นารายละเอียดเข้า
หารือที่ประชุมในครั้งต่อไป

ผลการดาเนินการ
ได้ดาเนินการประสานงานกับกองบังคับการ
ตารวจภูธร ภาค 8 จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ฝึกตารวจ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนัดหารือเกี่ยวกับการเปิดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา แต่เนื่องจากช่วง
ระยะเวลาปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการโยกย้ายตาแหน่งสาย
งานของตารวจ ทั้งทางกองบังคับการตารวจภูธร ภาค 8
จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ฝึกตารวจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จึงยังไม่สะดวกให้การหารือในเรื่องดังกล่าว
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ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 25
พฤษภาคม
2559

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

มติ รับทราบ
1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ
- ไม่มี 1.4 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
- ไม่มี 1.5 เรื่อง แจ้งจากที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
- ไม่มี –

อยู่ในระหว่างการดาเนินการและได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว โดยหาก
กระบวนการเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่ อง พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง (รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และได้ดาเนินการแจ้งเวียนกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกาหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประชุม ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งกรรมการรับรองการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ 1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่อง ขอยกเว้นหน่วยกิต
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) รองประธาน
กรรมการ เสนอรายชื่อนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิช าการ
บริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม เพื่อขอยกเว้นหน่วยกิต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 สามารถ
พิจารณายกเว้นหน่วยกิตให้นิสิตได้ ดังกรณีต่อไปนี้
31.3 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
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มติ 1. เห็นชอบให้ยกเว้นหน่วยกิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการและสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรมให้กับนิสิต จานวน 4 คน คือ
1. ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ จิตตะระ
รหัสประจาตัวนิสิต 588709036
2. ส.ต.ต.ศตวรรษ พิรุณละออง
รหัสประจาตัวนิสิต 588709040
3. ส.อ.วัชรพงษ์ มาเอียด
รหัสประจาตัวนิสิต 587716046
4. น.ส.วิรินทร์ญา จันทร์ด้วง
รหัสประจาตัวนิสิต 587716049
ทั้งนี้สภาวิชาการ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นหน่วยกิตรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จานวน
18 หน่วยกิต ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
2. ในการเสนอครั้งต่อไปให้อ้างมติเดิมที่ได้รับพิจารณาเห็นชอบด้วย
5.2 เรื่อง ขออนุมัติให้บริษัท เสนอศักดิ์ออดิท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการ
เงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557
ตามที่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา ในการประชุม สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติให้ นางนิธิมา ธัมพิพิธ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 ไปแล้วนั้น เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่
สามารถส่งมอบเอกสารให้กับ นางนิธิมา ธัมพิพิธ เพื่อทาการตรวจสอบได้ วิทยาลัยฯ จึงได้จ้าง บริษัท เสนอ
ศักดิ์การบั ญชี จ ากัด เป็ น ผู้ จั ดทารายงานทางบั ญชีแ ละรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2256 และ
ปีงบประมาณ 2557 และได้จ้างบริษัท เสนอศักดิ์ออดิท จากัด ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ
2556 และ ปีงบประมาณ 2557
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) รองประธาน
กรรมการ เรี ย นให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ท ราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจากได้ มี ก ารเลิ ก จ้ า งพนั ก งานวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรหัสการเข้าโปรแกรมบัญชีไปจากรหัสเดิมที่ได้รับจากบริษัท ทาให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้ข้อมูล
ทางการเงินและบัญชีที่พนักงานวิทยาลัยได้ทาไว้แล้วได้
มติ เห็ น ชอบให้ จ้ า งบริ ษั ท เสนอศั ก ดิ์ อ อดิ ท จ ากั ด ตรวจสอบรายงานทางการเงิ น
ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
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5.3 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ตามที่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา ในการประชุม สมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติมอบวิทยาลัยฯ ดาเนินการแจ้งแก้ไขคะแนนรายวิช า
000142 สุ น ทรี ย ภาพ ปั ญญาและจริ ย ธรรม โดยปรับช่ว งคะแนนให้ ส อดคล้ องกับ มคอ.3 แล้ ว แจ้งเวียน
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเข้าคณะกรรมการประจาวิทยาเขตสงขลา นั้น วิทยาลัยฯ
ได้สอบถามงานทะเบียนมหาวิทยาลัย ได้ความว่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขคะแนนรายวิชาดังกล่าวในระบบ
ได้ เนื่องจากระบบการบันทึกเกรดของมหาวิทยาลัย จะมีระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริตของ
ข้อมูลเดิมที่ได้บันทึกไว้ โดยทาได้เพียงแก้ไขค่าระดับขั้นเท่านั้น
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอนาเรื่องเข้าพิจารณาทบทวนอีกครั้ง กรณีดังกล่าวนี้ได้มีการประกาศผล
การเรียนอย่างไม่เป็นทางการให้นิสิตทุกคนทราบแล้ว แต่ในการบันทึกเกรดในระบบ ผู้สอนให้ข้อมูลว่าขาด
ความรอบคอบไม่ได้ตรวจทานก่อนอีกหนึ่งครั้ง ทาให้บันทึ กเกรดผิดไปเฉพาะนิสิต 3 คนนี้เท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อการให้เกรดกับนิสิตคนอื่น ๆ ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการเรียนการสอบของนิสิตมาพร้อมกันนี้แล้ว คือ
แบบฟอร์มบันทึกคะแนนเก็บรวมของนิสิตแต่ละคน งานระหว่างภาค ข้อสอบและกระดาษคาตอบ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอบของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนนิสิตตามที่อาจารย์ผู้สอนขอเปลี่ยนแปลง 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

