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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม C206 สานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
และสานักงานวิทยาลัยฯ วิทยาเขตพัทลุง
..................................
กรรมการ
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)...........ปฏิบัติหน้าที่แทน
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

รองประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
3. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

กรรมการ

(อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์)
4. ประธานสาขาวิชาการจัดการ

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์.........รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม

กรรมการ

(อาจารย์วิทยา ขาวขจร....................รักษาการแทน)
6. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
7. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
3. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ วรศรัณย์
2. ดร.ประภาส ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ดร.พงษภัฎ เรียงเครือ
2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
ฝ่ายเลขานุการ
1. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัย
(นางสาวสมศรี โชติการ)
2. นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
(นักวิชาการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์วุทธิรังสรรค์ ธรรมพลิน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจด่วน จึงมอบหมายให้
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
เมื่อ
ครบองค์ประชุม ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
- ไม่มี 1.2 เรื่อง แจ้งจากรองประธาน
1.2.1 รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับรายได้เงินนอกงบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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มติ รับทราบ
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1.2.2 รายงานผลการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ )
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา CUPT QA และส่ ว นที่ 2 การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) โดยสรุปค่าเป้าหมายฯ ประจาปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ได้ดังนี้

คารับรองการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA
ส่ ว นที่ 2 การด าเนิ น งานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด

จานวน
ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2558
น้าหนัก
ผลการ
(ร้อยละ)
ประเมิน
เฉลี่ย

จานวน
ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2559
น้าหนัก
คะแนน
คะแนน
(ร้อยละ) เป้าหมาย เป้าหมาย
เฉลี่ย
ถ่วง
น้าหนัก
70
3.20
2.24

16

70

2.81

ผลการ
ประเมิน
ถ่วง
น้าหนัก
1.97

9

30

2.44

0.73

10

30

3.00

0.90

25

100

2.68

2.70

25

100

3.12

3.14

15

มติ รับทราบ
1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา ในครั้งทีผ่ ่านมา
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิ ริย านุพ งศ์)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ ในครั้งที่ผ่านมา
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ลาดับ ประชุมครั้งที่/
ที่
วันที่
1 ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 25
พฤษภาคม
2559

2

ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 25
พฤษภาคม
2559

มติ/ข้อเสนอแนะ
การเปิดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง ขอให้วิทยาลัยฯ ศึกษาหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ โดยใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน ตามความร่วมมือทาง
วิชาการกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้ดาเนินการโดยให้นารายละเอียดเข้า
หารือที่ประชุมในครั้งต่อไป
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
สงขลาได้มีหนังสือสอบถามความ
คืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และการหาผู้รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
1. เงินทดรองขาดบัญชี
2. การจ่ายค่าของที่ระลึก
3. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างรอแผนธุรกิจได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย

1. เงินทดรองขาดบัญชีอยู่
- ในระหว่างการดาเนินการ
2. การจ่ายค่าของที่ระลึก
- ตรวจสอบการออกบิลค่าของที่ระลึก
ห้องอาหารโถพลู
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประสาน
ห้องอาหารโถพลู โดยขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบการออกบิลเงินสดเลขที่ 05450
จานวนเงิน 55,000 บาท และบิลเงินสดเลขที่
054451 จานวนเงิน 15,000 บาท ว่าถูกต้อง
หรือไม่
- ผลการดาเนินการได้ดาเนินการดังนี้
- ตรวจสอบจากเว็บไซต์ และการโทรสอบถาม
ห้องอาหารโกพูล ได้มีการจาหน่าย
เครื่องเบญจรงค์ จริง
- ได้ส่งหนังสือถึงห้องอาหารโถพูล เเต่ไม่มีคนรับ
3. เรื่องเบิกค่าที่พัก
- วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามทวงถามกรณีการ
เบิกค่าเช่าเกินอัตราที่กาหนด อ.ดร.จริน ศิริ
โดยได้มีการดาเนินการส่งเงินค่าที่พักที่เกินจาก
อัตราที่กาหนด จานวน 22,187 บาท (ถ้ามี)
แก่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาแล้ว
หรือไม่ หากท่านมีเหตุขัดข้องประการใด
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ลาดับ ประชุมครั้งที่/
ที่
วันที่

มติ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ
ขอให้ชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือภายใน 15 วัน โดย
หนังสือฉบับดังกล่าวได้มี คุณปิติพงศ์ ศิริ เป็นคนรับ
เเละไม่ได้มีการชี้เเจงกลับมาจากอาจารย์ ดร. จริน ศิริ
หลังครบกาหนด 15 วัน

มติ รับทราบ
1.2.4 รายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การของนิ สิ ต หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ )
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 2 เป็นระยะเวลา 18
เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) นั้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว
ทั้งนี้ในภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตรุ่นที่ 2 คงเหลือทั้งสิ้ น 4 คน ได้
ดาเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ
1.2.5. เรื่อง ร้องเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้รายงานกับสภามหาวิทยาลัยว่าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
มีหนังสือที่ ตผ 0014/5280 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบกรณีมาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ว่าจากการตรวจสอบการจัดการหลักสูตร
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาพบว่า เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ.2548 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 9 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนั้ น และเกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ ที่ 10 ภาระงานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
มติ รับทราบ
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1.2.6 เรื่อง เงินประกันการเช่าอาคารซีโนบริต จานวน 826,560.-บาท ในการ
เช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเงินมัดจา 10 ล้านบาท ในการจะซื้อจะขายอาคารซีโนบริต
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
รองประธานกรรมการ เสนอที่ ป ระชุ ม ได้ ท ราบ กรณี เ งิ น ประกั น การเช่ า อาคารซี โ นบริ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2550 และเงินมัดจา 10 ล้านบาท ในการจะซื้อจะขายอาคารซีโนบริต กับ บริษัท ซีโนบริต จากัด
ดังนี้
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ทาสัญญาเช่าอาคารซีโนบริต ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 โดยได้ทาสัญญาและวางเงินประกันสัญญา ดังนี้
1. การทาสัญญาและการวางเงินประกันสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
ลาดับ
วันที่
ที่
ทาสัญญา
1 24 ตุลาคม 2550

2

3

4

5

การเช่า

เลขที่
สัญญาเช่า
SB
005/2550

ผู้ลงนาม
ในสัญญา
1 ปี ตั้งแต่
อธิการบดี
1 พฤศจิกายน
(รศ.ดร.
2550
สมเกียรติ)
26 ธันวาคม 2550 11 เดือน ตั้งแต่
SB
อธิการบดี
1 กุมภาพันธ์
007/2550
(รศ.ดร.
2551
สมเกียรติ)
26 ธันวาคม 2550 1 ปี ตั้งแต่
SB
อธิการบดี
1 มกราคม 2551 008/2550
(รศ.ดร.
สมเกียรติ)
5 กุมภาพันธ์
1 ปี ตั้งแต่
SB
อธิการบดี
2551
1 มีนาคม 2551 001/2551
(รศ.ดร.
สมเกียรติ)
11 กุมภาพันธ์
1 ปี ตั้งแต่
SB
อธิการบดี
2551
1 มีนาคม 2551 002/2551
(รศ.ดร.
สมเกียรติ)
รวมเงินประกันที่ฟ้องคดีขอรับเงินประกันคืน

การเช่า ค่าเช่า
เงิน
พื้นที่ เดือนละ ประกัน
ชั้น 6 42,380 295,800
ชั้น 12 38,700
ชั้น 9

42,380

156,480

ชั้น 7

31,500

108,000

ชั้น 3

59,930

221,280

ชั้น 4

-

45,000

826,560

2. ต่อมาวิทยาลัยฯ จะซื้ออาคารซีโนบริต ดังนั้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 บริษัท ซีโนบริต
จากัด ได้แจ้งรายละเอียดการจะซื้อจะขายอาคารชีโนบริต ต่อวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. ราคาซื้อขาย
184,000,000.-บาท
2. การชาระเงิน
2.1 ค่ามัดจา
10,000,000.-บาท ชาระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
2.2 ชาระในวันโอน 170,000,000.-บาท
2.3 ส่วนที่เหลือ
4,000,000.-บาท มหาวิทยาลัยโอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าใน
ส่วนของพื้นที่เช่าอาคารชีโนบริต
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3. วันโอนกรรมสิทธิ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
4. วิทยาลัยฯ ชาระเงินมัดจาในการจะซื้อจะขายอาคารชีโนบริต 10,000,000.-บาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ชาระ 5,000,000.-บาท
วันที่ 1 กันยายน 2551 ชาระ 5,000,000.-บาท
5. วันที่ 1 ตุลาคม 2551 วิทยาลัยฯ ขอให้ บริษัท ซีโนบริต จากัด ส่งคืนเงินค่ามัดจา จานวน
10,000,000.-บาท

6. วันที่ 20 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยฯ ให้บริษัทซีโนบริต จากัด หักเงินมัดจา เป็น ค่าเช่า
อาคาร เป็นเงิน 8,763,780.09 บาท ซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่ได้จ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงเดือนมิถุนายน 2553

7. เงินมัดจา 10,000,000.-บาท ได้หักเป็นค่าใช้จ่าย 9,893,906.97 บาท ดังนี้
7.1 ค่าประนอมหนี้ ร้อยละ 1 ของค่ามัดจา 10,000,000.-บาท และค่าประกันสัญญา
826,560.-บาท เป็นเงิน 108,265.60 บาท (บริษัท ซีโนบริต จากัด วางเงินที่กรมบังคับคดี)
7.2 เงินค่าเช่า/ค่าสาธารณูปโภคชั้น 3, 4, 6, 7,9 และ 12 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551
ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ที่วิทยาลัยฯ ไม่ได้ชาระเงิน เป็นเงิน 9,445,541.37 บาท
7.3 เงินค่าเช่าพื้นที่โฆษณาภายในอาคารและลิฟท์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
เดือนสิงหาคม 2553 ที่วิทยาลัยฯ ไม่ได้ชาระเงิน เป็นเงิน 340,000.-บาท
8. เงินมัดจาคงเหลือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 จานวน 106,193.03 บาท ซึ่งไม่เพียงพอใน

การหักชาระค่าเช่า เดือนกันยายน 2553 เป็นเงิน 128,158.47 บาท (ยังขาดอีก 21,965.44 บาท)
9. วันที่ 22 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยโต้แย้งกรณีบริษัทซีโนบริต จากัด ให้วิทยาลัยฯ เป็นผู้

จ่ายค่าเช่าพื้นที่โฆษณาภายในอาคารและลิฟท์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 เป็นเงิน
340,000.-บาท โดยโต้แย้งในประเด็น เนื่องจากตามสัญญาเช่าเลขที่ SB005/2550 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม
2550 มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะผู้ค้าประกัน ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นลูกหนี้ชั้นสอง เนื่องด้วยลักษณะตาม
สัญญาเช่าข้อ 1.1.3 วรรคท้าย ความว่า อนึ่ง หากบริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม จากัด ผิดนัดชาระ ค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าดังกล่าวและ/หรือสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้เช่าตกลงยินยอมรับความผิดชอบค่า
เช่าตามจานวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าต่อไป และถือว่าเงื่อนไขการเช่าตามสัญญาดังกล่าวผูกพันมหาวิทยาลัย
ทักษิณผู้เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า นั้น ถือว่าเป็นการค้าประกันการจ่ายค่าเช่า ซึ่งเจ้าหนี้ (บริษัท ซีโนบริต
จากัด) ชอบที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชั้นต้น (บริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม จากัด) ชาระหนี้ตามสัญญาเช่าระหว่าง
บริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม จากัด กับ บริษัท ซิโนบริต จากัด เสียก่อน
ดังนี้ บริษัท ซีโนบริต จากัด จึงต้องเรียกเก็บจาก บริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม จากัด ก่อน
และเมื่อปรากฏว่ามีการผิ ดนั ดหรื อปฏิเสธการช าระหนี้ มหาวิทยาลั ยทักษิณในฐานะผู้ ค้าประกัน จึงต้อง
รับผิดชอบชาระหนี้แทน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สัญญาเช่าระหว่างบริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม
จากัด กับ บริษัท ซีโนบริต จากัด นั้น สิ้นสุด แล้วและยังไม่มีการบอกกล่าวทวงถามให้ชาระหนี้แต่อย่างใด แต่
กลับเรียกค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจนถึงเดือนปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัท ซีโนบริต จากัด ไม่มีสิทธิหักค่าเช่าพื้นที่
โฆษณาจากเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาเช่าระหว่าง บริษัท ซีโนบริต จากัด กับ บริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม
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จากัด เนื่องจากในสัญญา ค่าเช่าที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาต้องจ่ายตามสัญญานั้น ไม่รวมถึงค่าเช่า
พื้นที่โฆษณา ฉะนั้น บริษัท ซีโนบริต จากัด จึงไม่มีสิทธิหักจากเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว
ประเด็นโต้แย้งนี้ ไม่มีเอกการตอบกลับจาก บริษัท ซีโนบริต จากัด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ไปรับเช็คจากกองติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นค่าประนอมหนี้ ร้อยละ 1 ของค่ามัดจา 10,000,000.บาท และค่าประกันสัญญา 826,560.-บาท รวมเป็นเงิน 108,265.60 บาท เรียบร้อยแล้ว
มติ 1. รับทราบ
2. ข้อสังเกต เหตุใดมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นผู้ ค้าประกันบริษัท ธัญนันท์
ปิโตรเลียม จากัด ซึ่งส่งผลให้ต่อมามหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบชาระหนี้จากการผิด
นัดหรือปฏิเสธการชาระหนี้ของบริษัท ธัญนันท์ ปิโตรเลียม จากัด ดังนั้นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจะนาเรื่องดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยทักษิณ (ค.ต.ส.)
เพื่อทราบและสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป
1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ
- ไม่มี 1.4 เรื่อง แจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
- ไม่มี 1.5 เรื่อง แจ้งจากที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่ อง พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง (รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และได้ดาเนินการแจ้งเวียนกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกาหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิ จารณารายงาน
การประชุม ภายในวันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่งกรรมการรับรองการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ 1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่ อง พิจ ารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559)
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) รองประธาน
กรรมการ เสนอที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ดังนี้
ด้วย ข้อ 11 (5) ของประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลั ย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2558 ฉบั บ ลงวัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2558 “เพื่ อ ให้ มี ก ลไกสนับ สนุ นความโปร่งใส
เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ ให้ คณะกรรมการประจาส่ว นงานหรือคณะกรรมการประเมินของหน่วยงาน
กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดและสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัด จัดส่งไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนประจาปี หรือประกอบการพิจารณาเพื่อจ้างในปีงบประมาณ
ถัดไป
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2559 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559) เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯ
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) รองประธาน
กรรมการ เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบเพิ่มเติมว่าเดิมทีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยหลังจากคณะกรรมการประเมินของส่วนงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจะดาเนินการส่งไป
ยังมหาวิทยาลัยซึ่งมีคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพิจารณาเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไปตามระบบ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยมีการแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยในการประเมิ นผลการปฏิบัติงานประจาปี 2559 ส่วนงานไม่ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่ให้ส่วนงานเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการประจาส่วนงานตนเอง
มติ เห็นชอบผลการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา ประจาปี 2559 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559) ตามเสนอ
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5.2 เรื่อง แผนธุรกิจวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) รองประธาน
กรรมการ เสนอที่ประชุมได้ทราบและพิจารณาแผนธุรกิจวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 –
2564 ที่จะเพิ่มรายรั บให้ กับวิทยาลัย การจัดการเพื่อการพัฒนาภายใต้การบริห ารการจัดการค่าใช้จ่ ายที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการนาข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน (อาทิเช่น สินค้ าและบริการในปัจจุบัน ลูกค้า
ปัจจุบัน ค่าลงทะเบียนและต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์ และผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น)
และปั จ จั ย ภายนอก (อาทิเช่น กฎระเบี ย บที่เกี่ยวข้อง และสภาพของตลาด เป็นต้น) มาวิเคราะห์ ภ ายใต้
หลักการของ SWOT Analysis และ TOWS Matrix วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้กาหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจสาหรับปีงบประมาณ 2560 – 2564 ไว้ทั้งสิ้น 11 กลยุทธ์
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบแผนธุรกิจวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 – 2564
5.3 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันทักษิณ คดีศึกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ฉบับที่ 1
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ทั้งนี้ได้กาหนดให้หัวหน้าส่วนงาน
วิชาการดาเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอชื่อ และนารายชื่อที่ได้รับมาพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จานวนไม่เกิน 1 ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อม
ระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อระบุเหตุผล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรเสนอชื่อ ตามบันทึก
ที่ ศธ. 64.112/1980 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาและการเสนอชื่ อผู้ ส มควรดารงต าแหน่ งผู้ อานวยการส านัก คอมพิว เตอร์ โดยกาหนดให้
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยเสนอชื่อผ่านอีเมล์ somsri_umdc@hotmail.com ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
มติ คณะกรรมการเห็นชอบไม่เสนอผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา เนื่องจากบุคลากรวิทยาลัยฯ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
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5.4 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านักคอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 เรื่ อง การ
สรรหาผู้ สมควรดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการส านักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้กาหนดให้หั วหน้าส่วนงานวิชาการ
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้
สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
และนารายชื่อที่ได้รับมาพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ จานวนไม่เกิน 1 ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อมระบุเหตุผลใน
การเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อระบุเหตุผล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรเสนอชื่อ ตามบันทึก
ที่ ศธ. 64.112/1980 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาและการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ เสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยเสนอชื่อผ่านอีเมล์ somsri_umdc@hotmail.com
ภายในวัน ที่ 14 ธัน วาคม 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดเสนอชื่อผู้ สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการส านัก
คอมพิวเตอร์
มติ คณะกรรมการเห็นชอบไม่เสนอผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
เนื่องจากบุคลากรวิทยาลัยฯ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
5.5 เรื่อง เงินประกันการเช่าอาคารซีโนบริต จานวน 826,560.-บาท ในการเช่าตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเงินมัดจา 10 ล้านบาท ในการจะซื้อจะขายอาคารซีโนบริต
มติ ที่ประชุมให้เป็นวาระที่ 1.2.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองประธานกรรมการ
5.6 เรื่อง ขอยกเว้นหน่วยกิต
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์) กรรมการ
เสนอรายชื่อนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบริหารงาน
ตารวจและกระบวนการยุติธรรม เพื่อขอยกเว้นหน่วยกิต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 สามารถ
พิจารณายกเว้นหน่วยกิตให้นิสิตได้ดังกรณีต่อไปนี้
ข้อ 31.2 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นให้ยกเว้นหน่วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
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ข้อ 31.3 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ 1. เห็นชอบให้ยกเว้นหน่วยกิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการและสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรมให้กับนิสิต จานวน 12 คน คือ
1. นายอัครพล ชายเกตุ
รหัสประจาตัวนิสิต 598709047
2. นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร
รหัสประจาตัวนิสิต 587716043
3. นางสาวชุติมา สุทธิชน
รหัสประจาตัวนิสิต 597716003
4. ส.ต.ต.นพรัตน์ ชูฟอง
รหัสประจาตัวนิสิต 597716007
5. นางสาวปาริชาติ ทองเอม
รหัสประจาตัวนิสิต 597716010
6. นางสาวมานิตา บุญพรหม
รหัสประจาตัวนิสิต 597716013
7. ส.ต.ต.ชัยพร อ่อนทอง
รหัสประจาตัวนิสิต 598709009
8. ส.ต.ท.ธีระยุทธ์ ขาเกตุ
รหัสประจาตัวนิสิต 598709016
9. ส.ต.ต.หญิงวารุณี มณีวรรณ
รหัสประจาตัวนิสิต 598709034
10. ส.ต.ท.สิทธิกร ทองใหม่
รหัสประจาตัวนิสิต 598709038
11. ส.ต.ท.อนันต์ ไหวพริบ
รหัสประจาตัวนิสิต 598709042
12. ส.ต.ท.อนุพงษ์ อุตรชน
รหัสประจาตัวนิสิต 598709043
5.7 เรื่อง ขอคืนสภาพและขยายระยะเวลาการศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง )
ในฐานะประธานหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณานิสิ ต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การปกครองท้องถิ่น) ที่หมดอายุการศึกษา
แล้วตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42.2.6 หมด
ระยะเวลาการศึ กษาตามข้ อ 10 (ข้อ 10.2 หลั กสู ตรปริญญาโท ให้ ใช้ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่เ กิ น 5 ปี
การศึกษา) เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาการขอคืนสภาพและขอขยายระยะเวลาการศึกษา จานวน 2 คน ดังนี้
1. 526816010 นายทรงไชย ศรีกลด พ้นสภาพฯ ภาค 2/57 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
มีพันธะทางการเงินกับวิทยาลัยฯ จนถึงภาคเรียนที่พ้นสภาพ จานวน 34,500 บาท
2. 546805007 นายทิวากร แก้วเก๋ พ้นสภาพฯ ภาค 3/58 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
มีพันธะทางการเงินกับวิทยาลัยฯ จนถึงภาคเรียนที่พ้นสภาพ จานวน 43,500 บาท
นิสิตทั้งสองคนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหากไม่สาเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนให้กับ
หน่วยงาน จานวน 2 เท่าของทุนที่ได้รับมา และนิสิตคงเหลือเพียงกระบวนการจัดทาภาคนิพนธ์ และสอบปาก

