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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

ประชุมทางไกล jitsi meet ณ ห้องประชุม ส านักงานวิทยาลัย  
 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………รักษาการแทน) 
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร................รักษาการแทน)  
4. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
6. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา............รักษาการแทน) 

2. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง 
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 

  1.1.1 เรื่อง การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน (External Intergrity and Transperency Assessment) (EIT)   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้ทราบการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อกับส่วนงาน/หน่วยงาน (External Intergrity and Transperency Assessment) (EIT) ตาม
ปฏิทินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and 
Transperency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 มติ   รับทราบ 

 1.1.2 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้ทราบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมหาวิทยาลัยจะ
ก าหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ให้บุคลากรวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

  มติ   รับทราบ 

  1.2 เรื่อง  แจ้งจากรองประธาน 
   1.2.1  รายงานสรุปจ านวนนิสติเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2562 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบ
รายงานสรุปจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยการตัดการเพ่ือการพัฒนา 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาคเรยีนฤดู
ร้อน ปี

การศึกษา 
2561 

ภาคเรยีนที่ 
2 ปี

การศึกษา 
2561 

ภาคเรยีนที่ 
1  ปี

การศึกษา 
2561 

รวมทั้งสิ้น 3 
เทอม 

เฉลี่ย 3 
เทอม 

รวมทั้งสิ้น 2 
เทอม (เทอม 
2 ปี 2561 

และเทอม 1 
ปี 2561) 

เฉลี่ย2 เทอม 
(เทอม 2 ปี 
2561 และ
เทอม 1 ปี 

2561) 
48.50 53.00 53.01 - - - - 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาคเรยีนฤดู
ร้อน ปี

การศึกษา 
2562 

ภาคเรยีนที่ 
2 ปี

การศึกษา 
2562 

ภาคเรยีนที่ 
1  ปี

การศึกษา 
2562 

รวมทั้งสิ้น 3 
เทอม 

เฉลี่ย 3 
เทอม 

รวมทั้งสิ้น 2 
เทอม (เทอม 
2 ปี 2562 

และเทอม 1 
ปี 2562) 

เฉลี่ย2 เทอม 
(เทอม 2 ปี 
2562 และ
เทอม 1 ปี 

2562) 
145.67 164.67 170.83 481.17 160.39 335.50 167.75 

 
 มติ   รับทราบ 
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 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
           1.3.1  รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ  รอบท่ี 1 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้สมัคร ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ TCAS ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ (5,000) 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
(ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 / 20 388 80 58 55 

รอบท่ี 2 / 80 463 175 151 148 

รอบท่ี 3 / 60  60 53 50 
รอบท่ี 5 / 20 117 66   

รวมภาคปกต ิ 160 968 381 262 253 
รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
(ภาคสมทบ) 
 

รอบท่ี 1 / 40 21 12  11 
รอบท่ี 2 / 40 14 8  7 
รอบท่ี 3 / 40     

รวมภาคสมทบ 40 35 20  18 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
  
 มติ   รับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

 
  วทิยาลยัการจัดการเพ่ือการพฒันา  

 รายงานรายรับ-รายจ่ายและเงินสดหมุนเวียนประจ าเดือน  

 ปีงบประมาณ 2563  ณ วนัที่   31 พฤษภาคม  2563   

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      พฤษภาคม 2563  (ต.ค.62 - ก.ย.63) 

 เงนิสดในมือยกมา ณ  30 เม.ย.63    11,108,553.66    

 รายได้      
 

 
 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   2,308,500.00   10,448,460.00  

   รายได้จากการจดัการศึกษา   2,308,500.00    10,448,460.00 

    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  2,304,500.00   10,202,500.00  

    ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้   0.00   73,960.00  

    ค่ารักษาสภาพนิสิต   4,000.00   172,000.00  

    ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต      

  รายได้อ่ืน    124,246.99   13,987,918.42  

    รายไดด้อกเบ้ีย     22,943.63  

    รายไดจ้ากการบริการวชิาการ  115,000.00   13,910,600.00  

    รายไดเ้พ่ือการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก   13,300.00  

    รายไดอ่ื้นๆ    9,246.99   41,074.79  

 รวมรายได้     2,432,746.99   24,436,378.42  
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ค่าใช้จ่าย      
 

 
 

    ค่าใชจ่้ายบุคลากร   520,492.00   4,149,443.55  

    ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  960,000.00   10,062,210.13  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง    582,807.37  

    ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ  360,942.20   2,644,855.73  

    ค่าสาธารณูปโภค   17,631.60   166,763.28  

    ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     6,526.84  

    หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ    140,000.00  

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     192,685.50  

 รวมค่าใช้จ่าย     1,859,065.80   17,945,292.40  

         

 รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย    573,681.19  6,491,086.02 
  เงนิสดคงเหลือในมือ ณ   31 พ.ค.  2563  11,682,234.85   

 
  วทิยาลยัการจัดการเพ่ือการพฒันา  

 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2563  ณ วนัที่   31 พฤษภาคม  2563  (ก่อนปิดงวดบัญชีประจ าเดือน) 

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      พฤษภาคม 2563  (ต.ค.62 - ก.ย.63) 

 รายได้      
 

 
 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   2,308,500.00   10,447,590.00  

   รายได้จากการจดัการศึกษา   2,308,500.00    10,447,590.00 

    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  2,304,500.00   10,202,500.00  

    ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้   0.00   73,090.00  

    ค่ารักษาสภาพนิสิต   4,000.00   172,000.00  

    ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต      

  รายได้อ่ืน    124,246.99   13,988,248.33  

    รายไดด้อกเบ้ีย     22,943.63  

    รายไดจ้ากการบริการวชิาการ  115,000.00   13,910,600.00  

    รายไดเ้พ่ือการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก   13,300.00  

    รายไดอ่ื้นๆ    9,246.99   41,404.70  

 รวมรายได้     2,432,746.99   24,435,838.33  
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รายงานค่าใช้จ่าย  ปีงบประมาณ 2563  ณ วนัที่   31 พฤษภาคม  2563  (ก่อนปิดงวดบัญชีประจ าเดือน) 
     ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

    พฤษภาคม 2563  (ต.ค.62 - ก.ย.63) 

ค่าใช้จ่าย     
 

 
 

    ค่าใชจ่้ายบุคลากร   520,492.00   4,149,443.55  

    ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  960,000.00   10,062,210.13  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง    581,997.37  

    ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ  360,942.20   2,644,855.73  

    ค่าสาธารณูปโภค   17,631.60   166,493.28  

    ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     6,526.84  

    หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ    140,000.00  

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     192,685.50  

 รวมค่าใช้จ่าย     1,858,795.80   17,944,212.40  

         

 รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย    573,951.19  6,491,625.93 

 
รายละเอยีดเปรียบเทยีบรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

รายการ 
ปี งปม 2562 ปี งปม 2563 

เพิม่ขึน้/ลดลง ร้อยละ 
ต.ค.-ก.ย. ต.ค.62 -พ.ค. 63 

รายรับ 

ค่าลงทะเบียนเรียน   13,757,570.00    10,447,590.00  -     3,309,980.00  -        24.06  

รายไดอ่ื้น ๆ         375,735.14               41,404.70  -        334,330.44  -        88.98  

รายไดบ้ริการวชิาการ      3,805,600.00        13,910,600.00      10,105,000.00         265.53  

รายไดด้อกเบ้ีย         482,761.61               22,943.63  -        459,817.98  -        95.25  

รายไดว้จิยัแหล่งทุนภายนอก           35,000.00               13,300.00  -          21,700.00  -        62.00  

รวมรายรับ    18,456,666.75        24,435,838.33        5,979,171.58           32.40  

รายจ่าย 

ค่าใชจ่้ายบุคลากร      6,104,423.01          4,149,443.55  -     1,954,979.46  -        32.03  

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม      4,407,237.59        10,062,210.13        5,654,972.54         128.31  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง      1,365,523.14             581,997.37  -        783,525.77  -        57.38  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ      4,659,008.12          2,644,855.73  -     2,014,152.39  -        43.23  
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ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย         445,312.73             192,685.50  -        252,627.23  -        56.73  

ค่าสาธารณูปโภค         295,076.18             166,493.28  -        128,582.90  -        43.58  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ             5,648.30                 6,526.84                  878.54           15.55  

ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุน         609,493.79                            -    -        609,493.79  -      100.00  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ                         -               140,000.00           140,000.00    

รวมรายจ่าย    17,891,722.86        17,944,212.40             52,489.54  -      189.08  

 
 มติ   - รับทราบ 
        - ข้อเสนอแนะในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เปรียบเทียบช่วงเวลาสรุป
งบประมาณช่วงเวลา กันยายน 2561 – กรกฎาคม 2562 กับ กันยายน 2562 – กรกฎาคม 2563 
 

 1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

อ า จ า ร ย์ วิ ท ย า   ข า ว ข จ ร  หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 
1 หลักสตูรการจัดท าเอกสารตามขั้นตอนฯ 22-24 พ.ย. จ.พระนครศรอียุธยา 58,500.00  49,725.00  8,775.00  15 

2 อบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบตังานต ารวจ กทม รุ่นที่ 18 วันท่ี 1-30 พ.ย. จ.
กรุงเทพฯ 

90,000.00  56,430.00  33,570.00  37.30 

3 เทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบตัิงาน 20-21 พ.ย.  จ. กรุงเทพฯ 112,000.00  52,000.00  60,000.00  53.57 

4 เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห ์28-29 พ.ย. จ. กรุงเทพฯ 98,000.00  47,600.00  50,400.00  51.43 

5 หลักสตูรการจัดท าเอกสารตามขั้นตอน 27-29 ต.ค. จ.อุบลราชธาน ี 70,200.00  60,030.00  10,170.00  14.49 

6 เทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLCวันท่ี 1-3 พ.ย. จ.สงขลา 50,700.00  43,101.00  7,599.00  14.49 

7 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 7-9 พ.ย. 62  จ.สงขลา 151,900.00  136,671.00  15,229.00  10.03 

8 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 15-17 พ.ย. 62 จ.น่าน 147,000.00  132,270.00  14,730.00  10.02 

9 ระเบียบงานสรรบรรณ วันท่ี 22-24 พ.ย.  จ.นครสวรรค ์ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

10 ระเบียบงานสรรบรรณ วันท่ี 27-29 พ.ย. จ.สงขลา 93,600.00  79,560.00  14,040.00  15.00 

11 หลักสตูรทบทวนแผนพัฒนาการศกึษา 29 พ.ย. - 1 ธ.ค จ.สงขลา 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

12 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีฯ วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.สุราษฎรฯ์ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

13 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.พะเยา 132,300.00  119,040.00  13,260.00  10.02 

14 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.เชียงราย 137,200.00  123,480.00  13,720.00  10.00 

15 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น วันท่ี 15-17 พ.ย. 62 จ.ยะลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 
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ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 
16 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น วันท่ี 15-17 พ.ย. 62 จ.สงขลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 

17 สุดยอดทมีงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันท่ี 2-4 ธ.ค. จ.
สงขลา 

127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

18 เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน  4-5 ธ.ค. 62 จ. กรุงเทพฯ 41,500.00  30,840.00  10,660.00  25.69 

19 หลักสตูรระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. จ.เชียงใหม่ 35,100.00  29,844.00  5,256.00  14.97 

20 สุดยอดทมีงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันท่ี 5-7 ธ.ค. จ.
ยะลา 

127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

21 ความรู้เพื่อสายงานต ารวจป้องกันและปราบปรามฯ เดือน พ.ย.62 20,300.00  15,600.00  4,700.00  23.15  
22 ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการต ารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร เดอืน พ.ย. 62 12,000.00  11,400.00  600.00  5.00  
23 เทคนิคการสร้างชุมชน PLC ฯ วันที่ 13-15 ธ.ค. 2562 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 

24 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 1-31 
ธ.ค. 62 

117,500.00 46,000.00 71,500.00 60.85 

25 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 18 วันที่ 1-
31 ธ.ค. 62 

75,000.00 56,430.00 18,570.00 24.76 

26 อบรมระเบียบงานสารบรรณ วันที่ 18-20 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 58,500.00 49,725.00 8,775.00 15.00 

27 สื่อสารนโยบายฯ วันที่ 16-18 ธ.ค. 62 จ.เชียงราย (คืน 4,900 บาท) 137,200.00 127,959.00 9,241.00 6.74 

28 การสื่อสารนโยบายฯ วันที่ 16-18 ธ.ค. 62 จ.พะเยา 142,100.00 127,959.00 14,141.00 9.95 

29 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันที่ 20-22 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม ่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 

30 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันที่ 20-22 ธ.ค. 62 จ. ล าปาง 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 

31 ข้อควรระวังกฎหมาย วันที่ 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 

32 ข้อควรระวังกฎหมาย วันที่ 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 

33 รับเงินโครงการ Test Tour Maunglung งวดที่ 1 1,713,440.19   (1,700,200) 1,713,440.19 100.00 

34 Test Tour Maunglung วันท่ี 1-31 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 (รายจ่าย) 1,665,459.81 1,138,035.81 527,424.00 31.67 

35 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 4 วันท่ี 3-5 ม.ค. 63 จ. สงขลา 105,300.00 89,514.00 15,786.00 14.99 

36 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 5 วันท่ี 17-19 ม.ค. 63 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 

37 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 5-7 ม.ค. 63 จ.บุรรีัมย ์ 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 

38 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 9-11 ม.ค. 63 จ.อุบลราชธาน ี 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 

39 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 13-15 ม.ค. 63 จ.อุดรธาน ี 101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 

40 หลักสตูรจดัท าเอกสารตามขั้นตอน SAR ฯวันท่ี 17-19 ม.ค. 63 จ.สงขลา  101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  

41 หลักสตูร การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา วันท่ี 2-4 ม.ค. 63 จ.ศรีสระเกษ 66,300.00  56,361.00  9,939.00  14.99  

42 หลักสตูร การจัดท าเอกสารตามขัน้ตอน SAR วันท่ี 21-23 ม.ค. 63 จ.สุราษฎร์ธาน ี 101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  

43 หลักสตูร การจัดท าเอกสารตามขัน้ตอน SAR วันท่ี 25-27 ม.ค. 63 จ.ขอนแก่น 85,800.00  72,984.00  12,816.00  14.94  
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ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 

44 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเรจ็ฯ วันท่ี 17-19 ม.ค. 
63 จ. ศรสีะเกษ 

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

45 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเรจ็ฯ วันท่ี 17-19 ม.ค. 
63 จ. อุบลราชธาน ี

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

46 หลักสตูรส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นท่ี 3 วันท่ี 1-31 ม.ค. 63 52,500.00  46,000.00  6,500.00  12.38  

47 หลักสตูรส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 18 วันท่ี 1-31 ม.ค. 63   65,000.00  46,110.00  18,890.00  29.06  

48 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเรจ็ฯ วันท่ี 23-25 ม.ค. 
63 จ.อุดรธาน ี

235,200.00  211,728.00  23,472.00  9.98  

49 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเรจ็ฯ วันท่ี 23-25 ม.ค. 
63 จ.อ านาจเจริญ 

230,300.00  207,336.00  22,964.00  9.97  

50 โครงการอบรมการสื่อสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันท่ี 31 ม.ค. - 2 
ก.พ. 63 จ.อุบลราชธาน ี

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

51 โครงการอบรมการสื่อสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันท่ี 31 ม.ค. - 2 
ก.พ. 63 จ.ศรสีะเกษ 

200,900.00  180,819.00  20,081.00  10.00  

52 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปบบการจัดการขยะฯ วันท่ี 20-22 
ม.ค. 63 จ. สงขลา 

269,500.00  242,565.00  26,935.00  9.99  

53 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคณุภาพ SAR ฯ วันที่ 22-24 
ก.พ. 63 จ.ขอนแก่น 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  

54 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคณุภาพ SAR ฯ วันที่ 18-20 
ก.พ. 63 จ. อุดรธาน ี

97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

55 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคณุภาพ SAR ฯ วันที่ 14-16 
ก.พ. 63 จ. อุบลราชธาน ี

97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

56 โครงการอบรมเอกสารตามขั้นตอนการประกันคณุภาพ SAR ฯ วันที่ 25-27 
ก.พ. 63 จ. ศรีษะเกษ 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  

57 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC วันท่ี 7-9 ก.พ. 63 จ.
สุราษฎร์ธาน ี

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  

58 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกฯ วันท่ี 14-16 ก.พ. 63 
จ.กระบี ่

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

59 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกฯ วันท่ี 14-16 ก.พ. 63 
จ.พิษณุโลก 

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

60 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปบบการจัดการขยะฯ วันท่ี 17-19 
ก.พ. 63  

235,200.00  211,584.00  23,616.00  10.04  

61 โครงการอบรมเรื่องการท างานวิเคราะห์และเชิงสังเคราะหฯ์ วันท่ี 13-14 ก.พ. 
2563 ณ จังหวัดเชียงใหม ่(500) 

170,500.00  89,665.00  80,835.00  47.41  

62 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงานฯ วันท่ี 11-12 ก.พ. 
2563 ณ จังหวัดเชียงใหม ่ (3500) 

220,000.00  131,845.33  88,154.67  40.07  

63 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวนครราชสีมา รุ่นที่ 
3 วันท่ี 1-29 ก.พ. 2563นครราชสีมา รุ่นที่ 3 วันท่ี 1-29 ก.พ. 2563 

 53,450.00  -53,450.00   

64 โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีของสถานศึกษา PLCฯ 
วันท่ี 14-16 ก.พ. 63 จ.สกลนคร 

105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99  
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ที ่ รายการ/โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 

65 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ วันท่ี 17-19 
ก.พ. 63 จ. สุราษฎร์ธาน ี

235,200.00  211,584.00  23,616.00  10.04  

66 โครงการอบรมการจัดท าตามขั้นตอนการประกันคณุภาพ SAR วันท่ี 28 ก.พ. - 
1 มี.ค. 63 จ.อุบลราชธานี 

97,500.00  82,875.00  14,625.00  15.00  

67 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วันที่ 3-5 ก.พ. 2563 
จ. กระบี ่

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

68 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วันที่ 21-23 ก.พ. 
2563 จ. อุบลราชธาน ี

245,000.00  220,500.00  24,500.00  10.00  

69 โครงการอบรมการความเสี่ยงของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ วันที่ 25-27 ก.พ. 
2563 จ. บุรีรัมย ์

230,300.00  207,195.00  23,105.00  10.03  

70 โครงการอบรมการเตรยีมพร้อมเลอืกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตฯิ วันท่ี 7-9 
ก.พ. 2563 จ.นครราชสมีา 

147,000.00  136,671.00  10,329.00  7.03  

71 โครงการอบรมการเตรยีมพร้อมเลอืกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตฯิ วันท่ี  11-
13 ก.พ. 2563 จ.อุบลราชธาน ี

156,800.00  136,671.00  20,129.00  12.84  

72 โครงการอบรมระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสถาชิก
สภาฯ วันท่ี 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 จ.สงขลา 

230,300.00  207,195.00  23,105.00  10.03  

73 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองฯ 
วันท่ี 20-22 มี.ค. 2563 

171,600.00  148,000.00  23,600.00  13.75  

74 โครงการการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นฯ วันท่ี 13-15 มี.ค. 2563 

205,800.00  187,000.00  18,800.00  9.14  

75 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ วันท่ี 6-8 
มี.ค. 2563 

196,000.00  178,000.00  18,000.00  9.18  

76 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการจดัท ารายงานประเมินตนเอง ฯ ตาม
ขั้นตอน วันท่ี 13-15 มี.ค. 2563 

156,000.00  134,000.00  22,000.00  14.10  

77 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการจดัท ารายงานประเมินตนเอง ฯ ตาม
ขั้นตอน วันท่ี  6-8  มี.ค. 2563 

156,000.00  134,000.00  22,000.00  14.10  

78 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ วันท่ี  3-5  
มี.ค. 2563 

196,000.00  179,000.00  17,000.00  8.67  

79 โครงการอบรมกฎหมายต ารวจส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ ONLINE รุ่นที่ 1 
24 เม.ย. 63 

10,000.00    10,000.00  100.00  

80 โครงการอบรมกฎหมายต ารวจส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ ONLINE รุ่นที่ 1 
29 เม.ย. 63 

35,000.00    35,000.00  100.00  

  110,500.00  110,500.00 100 

  ยอดรวมรายได้บริการวิชาการ 4,555,900.00 3,834,541.33 575,858.67  

 ยอดรวมรายได้บริการวิชาการทั้งหมด 13,910,600.00 10,062,910.14 3,847,689.86 27.66 

มติ  - รับทราบ 
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 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ในการประชุม สมัยสามัญ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา ก าลังเข้าสู่กระบวนการเข้าประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

ชื่อเรื่องวิจัย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้ งบประมาณที่ใช้ไป 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 50,000 43,384 

ทัศนคติของผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนาและประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การ
ยุติปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ 50,000 50,000 

ระบบยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา
ที่ ดิ นท ากิ น ไร้ สิ ทธิ์ ใ น พ้ืนที่  3 
จังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราช
และพัทลุง) ด้วยการจัดประชุม

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 90,000 87,748 
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สาธารณะว่าด้วยเรื่องข้อเสนอ
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  
รูปแบบการพัฒนาระบบบัญชี
ครัวเรือนอย่างยั่ งยืนตามหลัก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 120,000 70,642 

 
   มติ  - รบัทราบ 
         - ข้อเสนอแนะ งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องปรับเปลี่ยนให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับงานวิจัย  

3.2 เรื่อง การสนับสนุนการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เมื่อครั้งที่ 2 /2563 
วันที่ 1 มิถุนายน  2563 เวลา 15.00-16.00 น.  

มีมติเห็นชอบโครงการวิจัยและให้สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้  

กลุ่มการจัดการ (ต่อยอดจากงานเดิม) 
- โครงการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่จังหวัด

พัทลุงอย่างยั่งยืน (ภายใต้ความร่วมมือกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง) สนับสนุนงบประมาณ 
85,000 บาท   

- โครงการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดพัทลุง สนับสนุนงบประมาณ 90,000 บาท 

กลุ่มการจัดการใหม่ 
- โครงการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการผลิตและ การจ าหน่ายผลไม้พ้ืนถิ่น ต าบลเกาะ

ยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท  
- โครงการท างานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท 
กลุ่มกระบวนการยุติธรรม 
- ทัศนคติการก่อการร้ายในตะวันออกกลาง ( ISIS) กับความเชื่อมโยงปัญหาความมั่นคงใน

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดชายแดนใต้ของไทย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สนับสนุน
งบประมาณ 90,000 บาท 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เมื่อครั้งที่ 2 /2563 
วันที่ 1 มิถุนายน  2563 เวลา 15.00-16.00 น.  
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มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการงบประมาณการด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ออกเป็น 3 
งวด ที่ประกอบไปด้วย 

งวดที่ 1 อนุมัติโครงการฯ เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 30  
งวดที่ 2 อนุมัติเค้าโครงการวิจัย (งานวิจัย 3 บท) เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 40 
งวดที่ 3 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งานวิจัย 5 บท) เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 30 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เมื่อครั้งที่ 1 /2563 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.  
รับทราบการด าเนินการวิจัยร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี และให้ด าเนินการจัดหาเอกสารการ
ด าเนินการท าวิจัยร่วมเพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยต่อไป จึงน าเอกสารการด าเนินการวิจัย
ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขออนุมัติผลงานวิจัย 

   มติ  - เห็นชอบ 
          - การวิจัยร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีให้อยู่วาระสืบเนื่อง 3.5 
 
  3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

       อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้มีมติ จาก
คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ปรับแก้ไขข้อมูลต่อไป 

   มติ   -รับทราบ 
          -ข้อเสนอแนะควรจัดตั้งคณะท างานสาขาวิชาปกครองท้องถิ่น เพื่อหาความเป็นได้
ในการด าเนินการจัดท าสาขาวิชาปกครองท้องถิ่นอีกสาขาหนึ่ง  โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์       
เป็นประธานคณะท างาน 
 

3.4 เรื่อง การเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2560 

อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม เสนอที่ประชุมพิจารณา การเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2560 
 

รายวิชาสาขา การเทียบรายวิชาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ พ.ศ.2560 

การเรียน
เพิ่มเติม 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต  3 หน่วยกิต 
การเมืองการปกครองไทย  3 หน่วยกิต 
ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3 หน่วยกิต 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 หน่วยกิต 
คุณภาพชีวิต  3 หน่วยกิต 
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รายวิชาสาขา การเทียบรายวิชาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ พ.ศ.2560 

การเรียน
เพิ่มเติม 

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง  3 หน่วยกิต 
วิถีอาเซียน  3 หน่วยกิต 
ทักษิณศึกษา  3 หน่วยกิต 
ภาษาและวัฒนธรรมมาลายู  3 หน่วยกิต 
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3 หน่วยกิต 
กฎหมายเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (32ชั่วโมง 

32-0) 
13 ชั่วโมง 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3 หน่วยกิต 
องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ  3 หน่วยกิต 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3 หน่วยกิต 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐ  3 หน่วยกิต 
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา - อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (32ชั่วโมง 

24-8) 
- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
(64ชั่วโมง 20-44) 

1 ชั่วโมง 

การบริหารทุนมนุษย์  3 หน่วยกิต 
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

 3 หน่วยกิต 

การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ 

 3 หน่วยกิต 

กฎหมายปกครอง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
(16ชั่วโมง 16-0) 

29 ชั่วโมง 

อาชญากรรมพิเศษ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา (64 ชั่วโมง 
56-8) 

 

จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม - จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
(32ชั่วโมง 10-22) 
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (16 
ชั่วโมง 16-0) 

 

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารภาครัฐ  3 หน่วยกิต 
การบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน

ต ารวจ (32ชั่วโมง 4-28) 
- สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์
ปัจจุบันกับบทบาทของต ารวจไทย (32 ชั่วโมง 
20-12)  
- พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
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รายวิชาสาขา การเทียบรายวิชาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ พ.ศ.2560 

การเรียน
เพิ่มเติม 

(32ชั่วโมง 24-8) 
- การปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ (32 ชั่วโมง 
24-8) 

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของต ารวจ 
(32ชั่วโมง 16-16) 

29 ชั่วโมง 

กฎหมายอาญา 1  กฎหมายอาญา (96 ชั่วโมง80-16)  
สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (64 ชั่วโมง 

48-16) 
- ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี (16 ชั่วโมง 10-
6) 

 

กฎหมายลักษณะพยาน  3 หน่วยกิต 
สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

 3 หน่วยกิต 

การสืบสวนสอบสวน - การสืบสวนสอบสวน (64 ชั่วโมง 24-40)  
- การทะเบียนประวัติอาชญากร (32 ชั่วโมง 
20-12) 

1 ชั่วโมง 

ยุติธรรมชุมชน - การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพ่ือ
ระงับข้อพิพาท (32 ชั่วโมง 16-16)  
- หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชน (48 ชั่วโมง 20-28) 

9 ชั่วโมง 

นิติวิทยาศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ (32 ชั่วโมง 20-12) 15 ชั่วโมง 
กฎหมายอาญา 2 กฎหมายอาญา (96 ชั่วโมง80-16)  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (64 ชั่วโมง 

48-16) 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความ
ผิดปกติทางจิต (32 ชั่วโมง 20-12) 

25 ชั่วโมง 

กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ  3 หน่วยกิต 
เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้
อาวุธ 

ยุทธวิธีต ารวจ (64 ชั่วโมง 12-52) 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (8 ชั่วโมง 0-8)  

 

เหยื่อวิทยา  3 หน่วยกิต 
ประสบการณ์วิชาชีพ  3 หน่วยกิต 
สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ  3 หน่วยกิต 
 รวมเรียนเพิ่มเติมโดยประมาณ 81 หน่วยกิต 
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รายวิชาสาขา การเทียบรายวิชาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ พ.ศ.2560 

การเรียน
เพิ่มเติม 

122 ชั่วโมง 
 

   มติ  - เห็นชอบในหลักการการน ารายวิชานักเรียนนายสิบต ารวจมาเทียบโอนกับ
รายวิชาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
         - มอบอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ด าเนินการเสนอสภาวิชาการ 
 
 3.5 เรื่อง การวิจัยร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 
        อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่าย
การศึกษา วิจัย และบริการสังคม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินการวิจัยร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็ก
และสตรี และให้ด าเนินการจัดหาเอกสารการด าเนินการท าวิจัยร่วมเพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยต่อไป จึงน าเอกสารการด าเนินการวิจัยร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรีเพ่ือขออนุมัติ
ผลงานวิจัย  

   มติ   เห็นชอบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
    - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

 5.1 เรื่อง พิจารณาค่าระดับข้ัน 
   อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต        จ านวน  15  วิชา   
      - สาขาการจัดการ     จ านวน 3 วิชา 
     - สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ านวน   12  วิชา  

               (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม)  

 มติ  - เห็นชอบ 
                                     - รายวิชาที่นิสิตภาคสมทบได้เกรด F ให้เวลานิสิตส่งงานก่อนเวลา 14.00 น. หาก
ยังไม่ส่งงานจะไม่อนุญาตให้ปรับเกรด   
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563   

มติ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 
 
เลิกประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


