
รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
1 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาการ การวิจัยและ
วิชาชีพ 
 

มีนาคม -พฤษภาคม 
2564 
 

มีนาคม 2564 -คณาจารย์และ
บุคลากร  
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)  
-นักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
  

51,200.00 43,200.00 ผลการดำเนินงานนิสิตได้รับการ
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
ทักษะทางด้านวิชาการและการวิจัย 
นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางการ
วิจัยและการดำเนินการวิจัยให้กับ
นิส ิตได้ร ับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการเตรียมความพร้อม
ในการฝ ึกประสบการณ์ว ิช าชีพ 
Professional Experience) 
นิส ิตเกิดกระบวนการเรียนรู ้และ
ทักษะในการจัดทำรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ Professional 
Experience) 
 น ิ สิ ต ไ ด ้ ร ั บ ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร
ดำเนินการวิจัยของนิสิตผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ Professional 
Experience) 

อ. ดร. วิวัฒน์  
ฤทธิมา 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
และ เป็นเวทีเกิดเวทีแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้การดำเนินการวิจัยของนิสิต
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Experience)ข อ ง
นิสิต 
 

2 โครงการอบรมและพัฒนา
เพ่ือเตรียมการสอบบรรจุ
เข้ารับราชการและพนักงาน
ของรัฐ 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2564 
 

……………………… -คณาจารย์และ
บุคลากร  
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
-นักวิชาการและ
วิทยากร 

40,800.00 ................... ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 
 

3 โครงการสัมมนาประสบการ
วิชาชีพ 

มกราคม – มีนาคม 
2564 
 

……………………… -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาค
สมทบ)   

15,200.00 ................... ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา  



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
-นักวิชาการและ
วิทยากร  

4 โครงการสัมมนาการทำ
แผนพัฒนาและนโยบายเพ่ือ
การบริหารงาน 

ธันวาคม 2563 - 
มกราคม 2564 

2  เมษายน 2564 -คณาจารย์และ
บุคลากร  
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
-นักวิชาการ 
ประชาชน -องค์กร
ชุมชน ผู้นำท้องที่  
-ผู้นำท้องถ่ิน 

35,000.00 35,000.00 1.เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน
มุมมองและองค์ความรู้ด้านการ
กำหนดนโยบาย ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายกับแผนและ
รูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ 
นโยบายสาธารณะกับการ
กำหนดแผนการพัฒนาประเทศ
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กลุ่มองค์กรชุมชน คณาจารย์
ผู้สอนกับนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงาน 
ตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
เชิงวิชาการและผลการ

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 

ดำเนินการเพื่อจัดทำนโยบาย
และแผนในการพัฒนาของ 
ระดับต่าง ๆ 
3 เพื่อเป็นกิจกรรมการบริการ
วิชาการและการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการกำหนดนโยบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
กับแผนและรูปแบบการ
วางแผนแบบต่าง ๆ นโยบาย
สาธารณะกับการกำหนด
แผนการพัฒนาประเทศ 
4 เพื่อเสริมสร้างมุมมองในการ
ดำเนินการกำหนดนโยบายและ
แผนในการพัฒนาสู่การแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างนวัติกรรม
ในมิติต่าง ๆ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
5 โครงการปฐมนิเทศก่อนการ

ฝึกประสบการวิชาชีพ 
 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2564 
 

…………………… -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)  
-นักวิชาการและ
วิทยากร  

15,000.00 .................. ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 

6 โครงการศึกษาเรียนรู้การ
บริหารงานพัฒนาทุนมนุษย์
ในอนาคต 
 

สิงหาคม 2564 
 

.......................... -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
-นักวิชาการและ
วิทยากร 

35,000.00 .................... ....................... อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 

7 โครงการสัมมนาประสบการ
วิชาชีพ 
 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2564 
 

........................... -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาค
สมทบ) 

60,000.00 .................... ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
-นักวิชาการและ
วิทยากร 

8 โครงการค่ายพัฒนานัก รป
ศ. 
 

สิงหาคม -กันยายน 
2564 
 

……………………. -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
-นักวิชาการและ
วิทยากร  

35,000.00 .................... ........................ อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 

9 โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการวิชาชีพ 
 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2564 
 

........................... -คณาจารย์และ
บุคลากร 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
  

70,000.00 ……………….. ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.ดร.วิวัฒน์  
ฤทธิมา 

10 โครงการค่ายทักษะชีวิต 
Independent Living 
Camp for Special 
Education (Agriculture 
Base Environment ) 

พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

............................ -คณาจารย์และ
บุคลากร    
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ ) 

50,000.00 ..................... ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.อิศมนต์ จันทะ
โร และ น.ส.
พิชญ์สินี  อรรถ
ชัยพานิช 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
11 โครงการเตรียมความพร้อม

พัฒนาบุคลิกภาพ 
 

มีนาคม 2564 
 

16 เม.ย. 2564 นิสิตวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จำนวน 96 
คน  
 

30,000.00 30,000.00 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะ ตลอดจน
เทคนิคในการพูดต่อท่ี
สาธารณะ เพื่อการ 
โน้มน้าวใจผู้ฟังตลอดจนการ
วางตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะมารยาทใน
การเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติ
สากลในการ 
ติดต่อประสานงานระดับ
บริหารและระดับท่ัวไป 
3. เพื่อเตรียมความให้นิสิตก่อน
การทำงานและสมัครงาน 

อ.อิศมนต์  จัน
ทะโร 

12 โครงการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนิสิตใหม ่
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

ครั้งที่ 1  3 พ.ย. 63 
ครั้งที่ 2  2 เม.ย. 64 
ครั้งที่ 3  30 เม.ย.64  
ครั้งที่ 4  11 พ.ค. 64 

บุคลากรวิทยาลัยฯ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของวิทยาลัยฯและ

150,000.00 ครั้งที่ 1 
50,000 บาท 
ครั้งที่ 2 
49,500 บาท 

ผลการดำเนินงานได้เพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 
ภาพลักษณ์วิทยาลัยฯ มีความ

อ.อิศมนต์ จันทะ
โร และ น.ส.
พิชญ์สินี  อรรถ
ชัยพานิช 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
หลักสูตร และ
บุคคลทั่วไป 
 

ครั้งที่ 3 
1,500 บาท 
ครั้งที่ 4 
8,000 บาท 

ทันสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 

13 โครงการฝึกระเบียบวินัย
และทดสอบสมรรถนะ
ร่างกาย 

 พฤศจิกายน 2563 
– ตุลาคม 2564 

ครั้งที่ 1 16-18 ม.ค. 
64 
ครั้งที่ 2 1-12 ก.พ. 
64 
 

นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่3 จานวน 
300 คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่2 จานวน 10 
คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่1 จานวน 10 
คน  

60,000.00 ครั้งที่ 1 ยอด 
34,800 บาท 
ครั้งที่ 2 ยอด 
25,200 บาท 

ผลการดำเนินงานELO4 วิเคราะห์
ข้อเท็จจร ิงของสถานการณ ์และ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา
ความม ั ่นคงของพ ื ้นท ี ่ ชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยได้อย ่าง
เหมาะสมELO5 แสดงให ้เห ็นถึง
พฤติกรรมที ่บ ่งบอกถึงภาวะผู ้นำ 
ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นใน
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความมีจิตสำนึกในหน้าที่
ของตนเองทั ้งต ่อหน่วยงานและ
สังคม เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของ
มนุษย์ เคารพในความแตกต่างทาง
ความคิดและความเชื่อของสังคมพหุ

อ.อิศมนต์  จัน
ทะโร และ น.ส.
พิชญ์สินี  อรรถ
ชัยพานิช 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 

รวมจานวน 320 
คน 

วัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตร ิย์ทรงเป็นประมุข
ELO6  ส ื ่ อ ส า รด ้ วยภ าษ า ไ ท ย
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น (ยา
วี) ที่สอดรับกับ อัตลักษณ์ของพื้นที่
ในส ังคมพหุว ัฒนธรรมได ้อย ่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ด้วยความ
เคารพในความแตกต่างทางความ
เชื ่อและวัฒนธรรมELO7แสดงให้
เห็นถึงทักษะการใช้สื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพื ่อการค้นคว้า
หาความรู ้และการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่า
ทัน และELOใช้เครื ่องมือทางสถิติ
ข้ันพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการวิจ ัยและการทำงาน จึงได้
ดำเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือ
พัฒนาผู ้เรียนตามคุณลักษณะของ
หลักสูตรต่อไป   



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
 

14  โครงการยุติธรรมอุปถัมป  ตุลาคม 2563 – 
ตุลาคม 2564 

17 มี.ค. 2564 นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่3 จานวน 
300 คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่2 จานวน 
200 คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่1 จานวน 
100 คน  
รวมจานวน 600 
คน 

10,000.00 10,000.00 ผลการดำเนินงานเกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เกิดความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝัง
จิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

อ.อิศมนต์  จัน
ทะโร  และ  
น.ส.พิชญ์สินี  
อรรถชัยพานิช 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
15  โครงการฝึกอบรมยุทธวิธี

และการป้องกันตัว 
พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 

มีนาคม 2564 คณาจารย์และ
บุคลากร จานวน 4 
คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที ่1 จานวน 97 
คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาค
สมทบ) รุ่นที ่16 
จานวน 34 คน  
รวมจานวน 135 
คน 

90,000.00 77,130.00 ผลการดำเนินงานผู้เรียนเกิด
การตระหนักรู้และอธิบายองค์
ความรู้ด้านการบริหารงาน
ตารวจและกระบวนการ
ยุติธรรมได้  
 ผู้สอนเกิดการใช้กลยุทธ์การ
สอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชา
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียน 

อ.อิศมนต์  จัน
ทะโร และ น.ส.
พิชญ์สินี  อรรถ
ชัยพานิช 
ปัญหาเน่ืองจาก
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
และได้จัดทำ
บันทึกเหตุผลใน
การเลื่อน 
 

16 โครงการสัมมนาการ
บริหารงานตำรวจ 
 

มกราคม – มีนาคม 
2564 
 

 12 พ.ค. 2564 -คณาจารย์และ
บุคลากร จำนวน   
4 คน 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร

50,000.00 49,985.00 1.เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน
วิชาการทางกระบวนการ
ยุติธรรมในคู่ความร่วมมือและ
องค์กรท่ีเกียวข้อง 

อาจารย์ประจำ
หลักสูตรรัฐ
ประศานศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
รุ่นที่ 1จำนวน   97 
คน 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาค
สมทบ) รุ่นที่ 16
จำนวน   34 คน            
รวมจำนวน 135 
คน  
 

2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม และองค์ความรู้ด้าน
การบริหารองค์กรตำรวจ 
3. เพื่อเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมแบบบูรณาการ 

บริหารงาน
ตำรวจและ
กระบวนการ
ยุติธรรม และ
เจ้าหน้าท่ีประจำ
หลักสูตร 

17  โครงการแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตร่วมกับโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

10-13 ตุลาคม 2563 คณาจารย์และ
บุคลากร จานวน 
10 คน  
นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) 
จานวน 300 คน  
บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียน

20,000.00  20,000.00 ผลการดำเนินงานผู้เรียนผ่าน
กระบวนการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
และพัฒนาตนเองตามคุณ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรเกิด
ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน 

อ.อิศมนต์  จัน
ทะโร และ น.ส.
พิชญ์สินี  อรรถ
ชัยพานิช 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
ตารวจตระเวน
ชายแดน จานวน 
200 คน  
รวมจานวน 510 
คน 

18 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
TSU-MDC 

ตุลาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

ทำบันทึกขอเลือนไม่
มีกำหนดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

-คณาจารย์และ
บุคลากร จำนวน   
15 คน 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาค
สมทบ)  จำนวน   
60 คน 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)
จำนวน   400 คน 
-ศิษย์เก่า                                                                 
จำนวน   50 คน            

50,000.00 ………………… ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.มิติ  สังข์มุสิกา
นนท์ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
รวมจำนวน 525 
คน  
 

19 โครงการศิษย์เก่าสาน
สัมพันธ์ TSU-MDC 
 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 
 

ทำบันทึกขอเลือนไม่
มีกำหนดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

-คณาจารย์และ
บุคลากรจำนวน   
15 คน 
-นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิตจำนวน   85 
คน 
-ศิษย์เก่าหลักสูตร
รัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิตจำนวน   
300 คน  รวม
จำนวน 400 คน
  
 

60,000.00 ……………….. ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อ.มิติ  สังข์มุสิกา
นนท์ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
20 โครงการทัศนศึกษาดูงาน

วิชาขีพปฎิบัติการด้วย
การบูรณาการเรียนการสอน
กับการทำงานของวิทยาลัย 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2563 

17-19 ธันวาคม 63 
 

ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร 
จำนวน 16 คน 
 

150,000.00 97,276.18 บุคลากรมีข้อเสนอแนะต้องการให้มี
ระยะเวลาศึกษามากกว่าเดิม 

อาจารย์ วิทยา  
ขาวขจร  
อาจารย์ ดร.
วิวัฒน์ ฤทธิมา  
นางปิยานุช จุฑา
ทิพรัตน์ 

21 
 
 
 
 
 
 

โครงการถอดบทเรียนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปี 
2562  

ตุลาคม 2563 7-9 ตุลาคม 63 ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร 
จำนวน 14 คน 
 

50,000 49,300.00 บุคลากรแต่ละคนไม่เข้าใจเกณฑ์ที่
ชัดเจน และ/หรือเข้าใจเกณฑ์ไม่
เท่ากันการจัดประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเป็นการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจวิธีการบริหาร
หลักสูตร การดำเนินการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง
วิธีการเขียนรายงาน SAR 

อาจารย์วิทยา 
ขาวขจรและนาง
ปิยานุช จุฑาทิพ
รัตน์ 

22 โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารงานองค์กรภาครัฐ 
กรณีศึกษา: กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน  2564 

ทำบันทึกขอเลือนไม่
มีกำหนดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหารงานตำรวจ

5,000.00 ……………….. ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

รศ.พรชัย  ลิขิต
ธรรมโรจน์ และ 
ผศ.ดร.อภิวัฒน์  
สมาธิ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
และองค์การบริหารงานส่วน
จังหวัด.สงขลา 
 

และกระบวนการ
ยุติธรรม ของ 
วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และ
อาจารย์ประจำ
รายวิชา รายวิชา 
1502211 องค์กร
และระบบบริหาร
องค์กรภาครัฐ 

23 พัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทางการ
บริหารงานยุติธรรม 

15-16 สิงหาคม 
2564 
 

............................. -นิสิตระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ (ไทย
พุทธ)  
-นิสิตระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ (ไทย
มุสลิม) จำนวน 
300 คน 

88,440.00 .................. .......................... อาจารย์ ดร.
วิลาสินี  ธน
พิทักษ์  อาจารย์ 
ดร.วิวัฒน์ ฤทธิ
มา รศ.พรชัย 
ลิขิตธรรมโรจน์ 
 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ 
สมาธิ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
-คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 
10 คน 
-ผู้รับชมทาง live 
สด facebook 
จำนวน 50 คน 
 

 อาจารย์ เทพ
รัตน์ จันทพันธ์ 
อาจารย์ วิทยา 
ขาวขจร  
อาจารย์ อิศมนต์ 
จันทะโร 
อาจารย์ มิติ สัง
มุสิกานนท์ และ
เจ้าหน้าท่ี
วิทยาลัย จำนวน 
3 คน 
 

24 โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรกฎหมายสำหรับ
การปฏิบัติงานตำรวจ 

พฤศจิกายน 2563 
ถึง เดือน สิงหาคม 
2564 
 

พ.ย. 2563 -ข้าราชการตำรวจ
ชั้นพลตำรวจ หรือ
ชั้นประทวน  
-นักเรยีนอบรม
หลกัสูตรการ
ฝึกอบรม
ขา้ราชการต ารวจ 
และบุคคลทีบ่รรจุ 

150,000.00  ครั้งที่ 1 
3,584.00 

ดำเนินโครงการฯ ไปตามแผน
ประชาสัมพันธ์งบประมาณปี 
2564 ที ่ได ้ต ั ้งไว ้ และบรรลุ
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิผล  
-ข้าราชการตำรวจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเข้าอบรม

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
การศึกษา
ต่อเน่ือง 
กรุงเทพมหานคร 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
หรอืโอนมาเป็น
ขา้ราชการต ารวจ
ชัน้สญัญาบตัร 
(กอส.)  
-นักเรียนนายสิบ
ตำรวจ (นสต.) 
 

หลักสูตรกฎหมายสำหรับการ
ปฏิบัติงานตำรวจ 
-ได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากข้าราชการตำรวจ และ
สร้างช่ือให้เป็นในรู้จักภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

25 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ความเป็นสากลสำหรับ
พนักงานวิทยาลัย 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

ทำบันทึกขอเลือนไม่
มีกำหนดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

 100,000.00 .................. ปัญหาเน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และได้จัดทำบันทึก
เหตุผลในการเลื่อน 

อาจารย์ วิทยา  
ขาวขจร และ 
นางปิยานุช จุฑา
ทิพรัตน์ 
 

26  โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะความเป็นสากล
สำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

 พฤศจิกายน 2563 
- มีนาคม 2564  
 

4 พ.ย. 63 –  ม.ค.64 
 
 

นิสิตวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีความรู้

146,600.00 109,364.00 ผลการดำเนินงานนิสิตได้เพ่ิมพูน
ความรู้ความสารมารถภาษาองักฤษ
มีการพัฒนาทักษะใช้ชีวิตประจำวัน
พัฒนาศักยภาพตนเองไปใช้ในการ
สอบเข้าทำงานมีความ

อาจารย์วิทยา 
ขาวขจร  
นางสาวนุชรินทร์ 
เท่ียงธรรม 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
และทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน และ พร้อม
ที่จะเข้าทดสอบ
ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สูงข้ึนต่อไป 
จำนวน 350 คน  
ระยะที่ 1 โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะ
ความเป็นสากล
สำหรับนิสิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 
(สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 
1) จำนวน 200 คน  
ระยะที่ 2 โครงการ
อบรมติวเข้มทักษะ
ความเป็นสากล
สำหรับนิสิต 

เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานนิสิต
มีความพร้อมในการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศ 



 
     ที่ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา

ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน

แล้วเสร็จจรงิ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มาของ
งบประมาณ 

 
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 
(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 
(สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 
2) จำนวน 100 คน  
ระยะที่ 3 โครงการ
ทดสอบทักษะ
ความเป็นสากล
สำหรับนิสิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 
(สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 
2) จำนวน 50 คน 

 


