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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     

  อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ส านักงานวิทยาลัย 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

 
…………………………………………. 

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.  รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธชัชัย  ปิตะนีละบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
8. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 

(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา............รักษาการแทน) 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 - 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง 
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
  1.1.1 การลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้ลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 มติ - รับทราบ 

  1.1.2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
มหาวิทยาลัยจะท าการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์สังคมปัจจุบัน 

 มติ  - รับทราบ 

  1.2 เรื่อง  แจ้งจากรองประธาน 
          -    ไม่มี  - 

                          1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
                -    ไม่มี  - 

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ดังนี้ 
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วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที่   30 พฤศจิกายน  2563   

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

       30 พฤศจิกายน 2563  (ต.ค.63 –พ.ย.63) 
เงินสดในมือยกมา ณ  1 พ.ย. 63  4,140,473.42   
รายได้       
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    35,942.40   6,569,796.80  
   รายได้จากการจัดการศึกษา    35,942.40  6,569,796.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    35,942.40  6,569,796.80 
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    0.00   2,000.00  
    ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    1,899,438.21   1,908,692.19  
    รายได้ดอกเบี้ย    9,342.46   18,383.56  
    รายได้จากการบริการวิชาการ    1,889,900.00   1,889,900.00 
    รายได้เพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    0.00   0.00  
    รายได้อ่ืนๆ    195.75   408.63  

 รวมรายได้    1,935,380.61   8,478,488.99  
  

 ค่าใช้จ่าย       
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    517,046.50   1,048,833.00  
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    1,654,500.00   1,654,500.00  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    37,012.00   81,486.50  
    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    712,764.66   1,108,385.96  
    ค่าสาธารณูปโภค    24,535.55   48,976.70  
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    0.00   32,410.15  
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   0.00  
    ค่าใช้จ่ายอื่น    0.00   0.00  
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    2,945,858.71   3,974,592.31  

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย   (1,010,478.10)  4,503,896.68 

เงินสดคงเหลือในมือ ณ   30  พ.ย.  2563   3,129,995.32   
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วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายละเอียดเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2560-2563 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

รายรับ        

รายได้จากการศึกษา 13,629,170.00 5,516,570.00 13,757,570.00 19,031,827.95 

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์(ขอใช้สถานท่ี) 21,000.00 - - - 

รายได้อื่น ๆ 210,401.01 157,304.59 375,735.14 56,024.43 

รายได้บริการวิชาการ 6,554,410.00 5,874,060.00 3,805,600.00 27,037,040.00 

รายได้ดอกเบีย้ 501,024.19 487,223.46 482,761.61 273,524.06 

รายได้เพื่อการวิจยัการแหล่งทุนภายนอก - - 35,000.00 13,300.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 20,916,005.20 12,035,158.05 18,456,666.75 46,411,716.44 

รายจ่าย        

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,097,024.00 9,363,621.40 6,104,423.01 6,258,291.55 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 26,564.90 3,070,858.70 4,407,237.59 21,918,686.89 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,114,890.39 519,121.23 1,365,523.14 724,826.33 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 8,576,393.96 3,996,155.64 4,659,008.12 4,645,159.23 

ค่าเสื่อมราคมและคา่ตัดจ าหน่าย 424,178.67 607,548.56 445,312.73 386,559.24 

ค่าสาธารณูปโภค 534,418.75 275,546.05 295,076.18 256,688.13 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,001,472.14 157,682.14 5,648.30 18,346.64 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 353,530.00 559,076.72 609,493.79 - 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    157,852.94 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 22,128,472.81 18,549,610.44 17,891,722.86 34,366,410.95 

ก าไร(ขาดทุน) (1,212,467.61) (6,517,610.44) 564,943.89 12,045,305.49 

 
 มติ    1. รับทราบ 
           2. การหักรายได้ค่าวิทยากร/ค่าสอนจากภายนอก ให้ตรวจสอบการหักรายได้เข้าวิทยาลัย 

10 เปอร์เซ็นหรือไม่ 
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 1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 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 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564)  

 
ที ่ รายการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/

ก าไร 
% 

1 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี 

29-31 ต.ค. 63 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

2 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 29-31 ต.ค. 63 จ. สุราษฎร์ธาน ี

 191,100.00   164,500.00   26,600.00   13.92  

3 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

วันท่ี 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

4 โครงการอบรมหลักสูตรการทบทวน ปรับปรุงบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

วันท่ี  6-8 พ.ย. 63 จ. บุรีรัมย ์

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

5 โครงการอบรมหลักสูตรใหมล่่าสดุ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฎิบัตฯิ วันท่ี 12-

14 พ.ย. 2563 จ. เชียงราย 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

6 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างไดผ้ล ซักซ้อมความ

เข้าใจหลักเกณฑฯ์ วันที่ 12-14 พ.ย. 63จ.เชียงราย 

 198,900.00   171,500.00   27,400.00   13.78  

7 โครงการอบรมหลักสูตรการทบทวน ปรับปรุงบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

วันท่ี 13-15 พ.ย. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 198,900.00   171,500.00   27,400.00   13.78  

8 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างไดผ้ล ซักซ้อมความ

เข้าใจหลักเกณฑฯ์ วันที่ 16-18 พ.ย. 63 จ.เลย 

 206,700.00   178,000.00   28,700.00   13.88  

9 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)  

    

10 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(1) 

 411,000.00   369,885.50   41,114.50   10.00  

11 โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าและวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการฯ วันท่ี 1-30 

ต.ค. 63 (อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา)(2) 

    

12 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการท างานแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฯ วันท่ี 16-18 พ.ย. 63 จ. เลย 

 210,700.00   190,000.00   20,700.00   9.82  

13 โครงการอบรมตดิตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์ฯ วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 

จ. สงขลา 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

14 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 230,100.00   198,000.00   32,100.00   13.95  

15 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 20-22 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 210,600.00   181,500.00   29,100.00   13.82  

16 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในฯ 

วันท่ี  20-22 พ.ย. 63 จ. สุราษฎรธ์าน ี

 74,100.00   64,000.00   10,100.00   13.63  

17 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 26-28 พ.ย. 63 จ. เชียงใหม่ 

 230,100.00   198,000.00   32,100.00   13.95  

18 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 ฯ 

วันท่ี 26-28 พ.ย. 63 จ. เชียงใหม่ 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

19 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ วันท่ี  

27-29 พ.ย. 63 จ. สงขลา 

 85,800.00   74,000.00   11,800.00   13.75  

20 โครงการทบทวนสาระส าคญัเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ วันที่ 26-28 พ.ย. 

2563 จ. เชียงใหม่ 

 215,600.00   194,500.00   21,100.00   9.79  

21 โครงการการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปีการศึกษา 2563

ฯ วันที่ 27-29 พ.ย. 2563 จ. นครพนม 

 156,000.00   134,500.00   21,500.00   13.78  

  รวมท้ังสิ้น 3,934,400.00   3,456,885.50   477,514.50   12.14  

   ยอดที่ออกใบเสร็จรบัเงินและบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ยอด  1,889,900  

บาท 

    
  ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหว่างการทยอยออกใบเสร็จและบันทึกบัญช ี     
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   มติ  1. รับทราบ 
                                     2. ประเด็นข้อสังเกตุ 
            - ให้ตรวจสอบการน าส่งใบเสร็จใช้ระยะเวลากี่วัน 

         - การจัดโครงการแต่ละโครงการให้มีก าไรคงเหลืออย่างน้อย 15 เปอร์เซ็น   
หากได้น้อยกว่านี้ไม่ควรจัดโครงการ 

  1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
ในการประชุม สมัยสามัญ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
          3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
         รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ
จัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมวิพากษ์หลักสูตร ใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2563    

  มติ  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 

    - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 เรื่อง การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ตามที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การ
จ่ายโบนัสพนักงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณมีผลการด าเนินงานมีรายได้
สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 

2. ผลการด าเนินงานรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 25 สามารถน ามาจ่ายโบนัส
แก่พนักงานได้ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

3. ให้จ่ายโบนัสได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่
เกิน 1 ใน 4 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

4. การจ่ายโบนัสให้น าผลก าไรสุทธิ มาแบ่งจ่ายแก่พนักงานวิทยาลัยฯ ทุกคน โดยมี
เกณฑ์การจ่าย 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1. โบนัสพื้นฐาน คิดจากร้อยละ 50 ของเงินส่วนที่จ่ายโบนัสทั้งหมด แบ่งจ่ายบุคลากรวิทยาลัยทุกคน
เท่ากัน 
ส่วนที ่2. โบนัสตามการประเมิน คิดจากร้อยละ 50 ของเงินส่วนที่จ่ายโบนัสทั้งหมด โดยจ่ายแก่พนักงาน
วิทยาลัยทุกคน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 95.00-100.00 คะแนน ได้ 100 
    2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 90.00-94.99 คะแนน ได้ 90 
    2.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 85.00-89.99 คะแนน ได้ 80 
    2.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 80.00-84.99 คะแนน ได้ 70 
    2.5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 75.00-79.99 คะแนน ได้ 60 
    2.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 70.00-74.99 คะแนน ได้ 50 
    2.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนต่ ากว่า 70.00 คะแนน ได้ ไม่ได้ 
 ส่วนที่ 3. เงินคงเหลือจากส่วนที่ 1 และ 2 เฉลี่ยจ่ายพนักงานวิทยาลัยคนละเท่าๆ กัน 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- รายได้ 46,411,716.44 บาท  
- รายจ่าย 34,366,410.95 บาท  
- รายได้สูงกว่ารายจ่าย 12,045,305.49 บาท 
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- หัก เงินอุดหนุดมหาวิทยาลัย  จากยอด รายได้ เป็นเงิน 3,272,177.22 บาท(รายได้จาการจัดการศึกษา 
ร้อยละ 10 เป็นเงิน 1,903,182.80 บาทและรายได้อ่ืน ร้อยละ 5 เป็นเงิน 1,368,994.42 บาท)  

- หัก เงินเดือน+เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการฯ 919,860.00 บาท 
- เหลือเป็นรายได้สุทธิ 7,852,268.27 บาท คิดเป็นโบนัส ร้อยละ 16.92 ดังนั้นให้จ่ายโบนัสได้ในกรณี

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 และส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้น
เงินที่สามารถน าไปจ่ายเป็นโบนัสเป็นจ านวนเงิน 1,383,069.15  บาท โดยจ่ายตามตาราง ดังนี้ 
 

 
หมายเหตุ   *ลูกจ้าง 
  มติ  - เห็นชอบการจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 19 มกราคม 2564 

 

คนที่ คะแนนประเมนิ ส่วนที ่1 ส่วนที่2 ส่วนที ่3 รวมโบนัสทัง้หมด

1 92.52 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

2 87.13 49,395.33             46,102.30          10,016.27       105,513.90         

3 91.21 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

4 85.94 49,395.33             46,102.30          10,016.27       105,513.90         

5 82.72 49,395.33             40,339.52          10,016.27       99,751.12          

6 88.92 49,395.33             46,102.30          10,016.27       105,513.90         

7 92.15 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

8 91.10 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

9 87.24 49,395.33             46,102.30          10,016.27       105,513.90         

10 91.51 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

11 91.19 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

12 90.23 49,395.33             51,865.09          10,016.27       111,276.69         

13* 49,395.33             49,395.33          

14* เร่ิมท ำงำน  1 ก.พ. 63 32,930.22             32,930.22          

รวม 675,069.51          587,804.35        1,383,069.10      
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  มติ – มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


