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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 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. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา..................................................................รักษาการแทน) 
4. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร.....................................................................รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร)  
6. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            7. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
8. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

 2. นางปิยานุช จุฑาทิพย์รัตน์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
1.1.1 แจ้งการซื้ออาคารส านักงานพญาไท พลาซ่า  

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า
วันที่ 18 มีนาคม 2564 จะท าการซื้ออาคารส านักงานพญาไท พลาซ่า  

 มติ – รับทราบ 
 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 

- ไม่มี 
 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
  1.3.1 รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 388 คน  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในขั้นตอนช าระค่ายืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท ซึ่งมี
ก าหนดช าระถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ 
5 รอบ 

รอบท่ี 1 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
แผนรับ ผู้สมัคร ผ่านการ

คัดเลือก 
ยืนยันสิทธิ์ 
TCAS 

ช าระค่ายืนยัน
สิทธิ์ (5,000) 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคปกติ) 

240 46 431 47   

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคสมทบ) 

40 40 22 16   

รวม 280 86 453 63   
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 
 มติ - รับทราบจ านวนนิสิต 
  - ข้อเสนอแนะให้น าตัวเลขสถิติการรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมาค า
นวลและว่างแผนในการรับสมัครนิสิตในรอบถัดไป 
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1.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 มติ - รับทราบ 

 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 28 กุมภาพันธ์ 2564  ดังนี้ 
 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2564   

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

       กุมภาพันธ์ 2564  (ต.ค.63 –ก.พ.64) 
     
รายได้       
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    7,107,000.00  14,252,296.80 
   รายได้จากการจัดการศึกษา    7,107,000.00  14,252,296.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    7,083,000.00  14,222,296.80 
    ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    24,000.00   30,000.00  
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    557,100.47  8,657,902.09  
    รายได้ดอกเบี้ย    9,342.47  50,763.94  
    รายได้จากการบริการวิชาการ    547,758.00  8,577,758.00 
    รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    0.00   0.00  
    รายได้อื่นๆ    0.00   29,380.15 

 รวมรายได้    7,664,100.47  22,910,198.89 

 ค่าใช้จ่าย       

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    583,347.80  2,741,073.80 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    465,700.00   7,055,394.60 
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    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    2,174.00  232,142.29 
    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ   517,192.66  2,625,051.63 
    ค่าสาธารณูปโภค    12,845.60   105,867.20 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย    0.00   128,166.40 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   0.00  
    ค่าใช้จ่ายอื่น    20,124.00  22,172.36 
    หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    1,601,384.06  12,909,868.28 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย   6,062,716.41  10,000,330.61 

 

 มติ - รับทราบ 

1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

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/รายจ่ายของ โครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
 

ที ่ รายการ รายได ้ 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  
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ที ่ รายการ รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 

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  

22 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  ONLINE  2,500.00  -  2,500.00  100.00  

23 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพปี

การศึกษา 2563 วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 จ. ชลบุรี 

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

24 โครงการอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. 63 จ.สงขลา 

 210,700.00   189,600.00   21,100.00   10.01  

25 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 187,200.00   161,000.00   26,200.00   14.00  

26 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 4-6 ธ.ค. 63 สงขลา 

 171,600.00   147,500.00   24,100.00   14.04  

27 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 7-9 

ธ.ค. 63 จ. กระบี่ 

 196,000.00   176,400.00   19,600.00   10.00  

28 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 7-9 ธ.ค. 63 จ. กระบี ่

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

29 โครงการอบรมการจัดกท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 ฯ วันที 9-11 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

30 โครงการอบรมการจัดกท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 ฯ วันที 11-13 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 226,200.00   194,500.00   31,700.00   14.01  

31 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 ฯ 

วันท่ี ธ11-13 ธ.ค. 63 จ. อุดรธาน ี

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

32 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 11-13 ธ.ค. 63 จ. อุดรธาน ี

 214,500.00   184,400.00   30,100.00   14.03  

33 โครงการอบรมการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

ฯ วันที่ 17-19 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 159,900.00   137,500.00   22,400.00   14.01  

33 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 21-

23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 205,800.00   185,200.00   20,600.00   10.01  

34 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอ

ผลงานฯ วันที่ 21-23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 210,600.00   181,100.00   29,500.00   14.01  

35 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ

หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 21-23 ธ.ค. 63 จ.อุบลราชธาน ี

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

36 โครงการอบรมการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการฯ วันท่ี 

23-25 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 105,300.00   90,500.00   14,800.00   14.06  

37 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใตสถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา  

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

38 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 

วันท่ี 24-26 ธ.ค. 63 . สงขลา 

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

39 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจฯ วันท่ี 

24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 218,400.00   187,800.00   30,600.00   14.01  

40 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี

การศึกษา 2563 วันท่ี 25-27 ธ.ค. 63 จ.บุรีรมัย ์

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

41 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน รุ่นที่ 5 

วันท่ี 21-22 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 69,000.00   45,773.30   23,226.70   33.66  

42 โครงากรอบรมเรื่องการท างานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ วันท่ี 23-24 ธ.ค. 63 

จ. เชียงใหม่ 

 87,500.00   43,615.00   43,885.00   50.15  

43 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด วันท่ี 

23-24 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 59,500.00   32,206.30   27,293.70   45.87  

44 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  ONLINE  80,000.00   44,400.00   35,600.00   44.50  
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ที ่ รายการ รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ/ก าไร % 

45 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี  

28-30 ม.ค.64 จ. ปัตตาน ี

 200,900.00   180,800.00   20,100.00   10.00  

46 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์ฯ วันที่ 28-30 

ม.ค. 64 จ. ปัตตาน ี

 156,000.00   134,100.00   21,900.00   14.04  

47 โครงการอบรมการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา

ฯ วันที่ 29-31 ม.ค. 64 จ. สงขลา 

 120,900.00   103,900.00   17,000.00   14.06  

  รวมท้ังสิ้น  8,507,800.00   7,348,280.10   1,159,519.90   13.63  

  

 มติ - รับทราบ 

1.4.3 เรื่อง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน
การติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
 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 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และรายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

   (เอกสารประกอบการประชุม นอกเล่ม  1.4.3) 
 มติ - รับทราบ 

1.4.4 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สายคณาจารย์/
สายสนับสนุน 
 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 การต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา สายคณาจารย์/สายสนับสนุน ดังนี้ 

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสัญญาที่ 4 และสัญญาต่อไป  มีผลการประเมินประจ าปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มาไม่ต่ ากว่าระดับดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการปฎิบัติงานเสนอคณะกรรมการฯ 
นอกจากภาระงานขั้นต่ าแล้ว ต้องมีผลงานเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 รายการ ได้แก่ ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 
หรือ บทความทางวิชาการ หรือ เอกสารประกอบการสอน หรือ ต ารา หรือ หนังสือ ที่มีคุณภาพ โดยผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน พร้อมแสดง
ผลส าเร็จของการพัฒนาตนเอง 5 รายการ 
นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการสัญญาที่ 3  มีผลการประเมินประจ าปี ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าระดับ
ดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลงานเชิงพัฒนา ที่แสดงถึงการ
พัฒนางานในหน้าที่ เสนอคณะกรรมการฯ ต้องมีผลงาน อย่างน้อย 1 รายการ มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน พร้อมแสดงผลส าเร็จของการพัฒนาตนเอง 2 รายการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  สมาธิ  เอกสารประกอบการต่อสัญญา  
      1.1  เสนอผลงาน อภิวัฒน์ สมาธิ (2564). หนังสือ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
, มหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงพิมพ์เทมการพิมพ์,อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 จ านวน 789 หน้า 
      1.2  ผลงานวิจัย อภิวัฒน์  สมาธิ และคณะ (2559). ทัศนะของคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อ
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันติวิธี (กรณีศึกษา: รัฐกลันตัน,รัฐเคดะห์ 
และรัฐเปรัค งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
      1.3  มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ไม่ต่ ากว่า ดี 
      1.4  มีการพัฒนาตนเอง  จ านวน  5  รายการ 
 2. นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม  เอกสารประกอบการต่อสัญญา 
      2.1  ผลงานมี 1 เรื่อง 
             - ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
     2.2  มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ไม่ต่ ากว่า ดี 
      2.3  มีการพัฒนาตนเอง  จ านวน  2  รายการ 
 มติ  ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการปรับแก้และด าเนินการต่อสัญญาดังนี้ 
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  สมาธิ  สัญญาที่ 4  ให้แก้ค าผิดปี พ.ศ.ของหนังสือวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  และมีการปรับแก้ไขค าผิดเรียบร้อยแล้ว  เห็นควรต่อสัญญา 
       2. นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม  สัญญาที่ 3 ให้จัดท าผลงานเชิงพัฒนาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์กว่านี้ 
เช่น ค าน า สารบัญ เพ่ิมเติม และได้แก่การเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว  เห็นควรต่อสัญญา 

 มติ - รับทราบ 

1.4.5 เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
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 แจ้งที่ประชุมทราบการแต่งตั้ง (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายบริหาร และ (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายวิชาการ 

 มติ – รับทราบ 
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 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดังนี้ 

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาในการประชุม สมัยสามัญ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

       รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ
จัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การปรับแก้ มคอ.2 ตามแบบฟร์อมที่ฝ่ายวิชาการมีการ
แก้ไขล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ 

 มติ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
  4.1 เรื่อง นโยบายจากประธาน  
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

 5.1 เรื่อง ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
     อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
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ที ่ รายช่ืออาจารย์ 
1 ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  ศิริวัฒนกุล 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2 รศ.พล.ต.ต.ดร.ธชัชัย  ปิตะนีละบุตร 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  M.A. (Public Administration) 
  Ph.D (Criminal  Justice) 
3 พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  Ph.D. (Law) 
4 พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ  อภิชานนท์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
5 พ.ต.อ.มารุต  กาญจนขันธกุล 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 
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 มติ  - เห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

5.2  เรื่อง การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ตามที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีมติ 

1. ไมอ่นุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

6 พ.ต.อ.มิ่งมนตรี  ศิริพงษ์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 

สังคมวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7 รศ.พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ  เครือค า 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  M.A. (Criminal Justice) 
  Ph.D. (Criminal Justice) 
8 พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  วุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  Ph.D. (Philosophy) 
9 ผศ.ดร.อุนิสา  เลิศโตมรสกุล 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 Master of Science (in Criminal Justice) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม 
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2. เห็นชอบให้มีการจ่ายโบนัสให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
  ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
   ไม่ควรน าค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติมาพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่บุคลากรวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา 
   ซึ่งทางวิทยาลัยได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 

 มติ  - เห็นชอบการจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

  5.3 เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมเรื่องอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้เสนอ
ร่างหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอสภาวิชาการ พิจารณา นั้น 
                  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา อัตราการจัดเก็บค่าบ ารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้ 
 ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ       5,000 บาท 
 ภาคเรียนปกติ     19,000 บาท  
 ภาคเรียนฤดูร้อน  9,500 บาท 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  147,500 บาท  
 
 มติ  - เห็นชอบอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564  วันพุธที่ 7  เมษายน  2564 

 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
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 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


