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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 20 เมษายน 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. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            8. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
9. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 -  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 

1.1.1 ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
พิธีประราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 ทางส านักพระราชวังได้มี
หนังสือแจ้งก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2564  

 มติ – รับทราบ 

1.1.2 เรื่อง การจ่ายโบนัสให้กับบุคลากรวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง  และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 ที่ผ่านมา ในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้
ผ่านความเห็นชอบ ทั้งนี้ในการจ่ายโบนัสบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้ด าเนินการหลักเกณฑ์เข้าคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกครั้ง 

 มติ 1. รับทราบ  
      2. ข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด/ภาระงาน

หลักและภาระงานลอง การจ่ายโบนัส เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานวิทยาลัยฯ  
1.1.3 เรื่อง การเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง  และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่า
จากการประชุมมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ภาคเรียนฤดูร้อนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยมอบ
ให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่ าอินเตอร์เน็ต
ให้กับนิสิต 

 มติ – รับทราบ 

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
- ไม่มี 
 

 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
  1.3.1 รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 518 คน  ก าหนดสัมภาษณ์ วันที่ 24-25 เมษายน 2564 
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สถิติผู้สมัครเรียน ภาคปกติ  
ปีก

าร
ศึก

ษา
 

TC
AS

 รอ
บท

ี่ 

จ า
นว

นร
ับ 

จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้
ผ่านการ
คัดเลือก 

จ านวน
ผู้ยืนยัน
สิทธิ์ 
TCAS  

สละ
สิทธิ์ 
รอบท่ี 

1 

ช าระค่า
ยืนยันสิทธิ์ 

5,000 
บาท 

ราย
งาน
ตัว 

ร้อยละ
ของ

จ านวนผู้ที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

จ านวนผู้ที่
ผ่านในแต่
ละรอบ 

2561 1   171 130     108 106     
รวม   171       108       

2562 

1 80 389 115 85 30 82   38.14 71.30 
2 40 287 101 91 10 91   42.33 90.10 
3 20 280 19 19 0 19   8.84 100.00 
5 20 103 23 23 0 23   10.70 100.00 

รวม 160 1059 258 218 40 215 
21
0 

100.00   

2563 

1 20 388 80 58 22 55   17.63 68.75 
2 80 463 175 151 24 148   47.44 84.57 
3 60   60 53 3 50   16.03 83.33 
5 20 117 66   7 59   18.91 89.39 

รวม 180 968 381 262 56 312 
30
9 

100.00   

2564 

1 46 431 47 47 17 30       
2 134 518               
3 60                 
5                   

รวม 240 949 47 47 17 30       
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จ านวนผู้สมัครเรียน ภาคสมทบ 

ปีการศึกษา รอบท่ี 
จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้
ผ่านการ
คัดเลือก 

ช าระค่ายืนยัน
สิทธิ์ 5,000 

บาท 

สละ
สิทธิ์ 
รอบท่ี 

1 

รายงาน
ตัว 

สละสิทธิ์รอบ
รายงานตัว 

2561 1 84 71 62   60   
รวม 84 71 62 9 60 2 

2562 
1 16 9 8       
2 24 18 14       
3 15 8 7       

รวม 55 35 29 6 27   

2563 
1 21 11 11       
2 14 9 7       
3 22 19 12       

รวม 57 39 30 0 30 0 

2564 
1 22 16 12       
2             
3             

รวม 27 16 12 0 0 0 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 
 มติ - รับทราบจ านวนนิสิต 

1.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร 
อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร รอบ 
12 เดือน  ระบบเปิดให้กรอกข้อมูล การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
และ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

 มติ – รับทราบ 

 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ า ปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   ดังนี้ 
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  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
 รายงานรายได้  ปีงบประมาณ 2564  ณ วันที่   31 มีนาคม 2564   

      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 
       มีนาคม 2564  (ต.ค.63 –มี.ค.64) 

รายได้       
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    2,606,000.00  16,858,296.80 
   รายได้จากการจัดการศึกษา    2,606,000.00  16,858,296.80 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    2,606,000.00  16,858,296.80 
    ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    0.00   0.00  
    ค่ารักษาสภาพนิสิต    0.00   30,000.00  
    ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต    0.00   0.00  
  รายได้อื่น    3,031,017.47  3,031,017.47 
    รายได้ดอกเบี้ย    8,438.36  59,202.30 
    รายได้จากการบริการวิชาการ    2,992,293.00  11,570,051.00 
    รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    10,000.00   10,000.00 
    รายได้อื่นๆ    20,286.11  49,666.26 

 รวมรายได้    5,637,017.47  28,547,216.36 
  

 ค่าใช้จ่าย       
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร    568,713.80  3,309,787.60 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    4,697,320.00  11,752,714.60 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    47,960.68  280,102.97 

    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ   588,352.69  3,213,404.32 

    ค่าสาธารณูปโภค    21,237.75  127,104.95 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย    0.00   158,739.53 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    0.00   0.00  
    ค่าใช้จ่ายอื่น    169,465.20  191,637.56 
    หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู    0.00   0.00  

 รวมค่าใช้จ่าย    6,093,050.12  19,033,491.53 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย   (456,032.65)  9,513,724.83 
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วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษณิ 
รายละเอียดเปรยีบเทียบรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

รายการ 
ปี งปม 2563   ปี งปม 2564   เพ่ิมขึ้น/ลดลง  

ต.ค 62.- มี.ค. 63 ร้อยละ ต.ค 63  - มี.ค. 64 ร้อยละ ร้อยละ 

รายรับ           

ค่าลงทะเบียนเรียน 7,663,090.00  41.73  16,858,296.80  59.05  17.32 

รายได้อื่น ๆ 19,348.51  0.11  49,666.26  0.17  0.07 

รายได้บริการวิชาการ 10,644,100.00  57.97  11,570,051.00  40.53  -  17.44 

รายได้ดอกเบีย้ 22,943.63  0.12  59,202.30  0.21  0.08 

รายได้วิจัยแหล่งทุนภายนอก 13,300.00  2.54  10,000.00  0.04  -  2.50 

รวมรายรับ  18,362,782.14  102.47  28,547,216.36  100.00   

รายจ่าย          

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,106,849.55  20.60  3,309,787.60  17.39  -  3.21 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 9,102,210.13  60.34  11,752,714.60  61.75  1.41 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 523,676.50  3.47  280,102.97  1.47  - 2.00 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,925,640.55  12.77  3,213,404.32  16.88  4.12 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 160,571.25  1.06  158,739.53  0.83  -  0.23 

ค่าสาธารณูปโภค 124,226.58  0.82  127,104.95  0.67  -  0.16 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,810.62  0.01  191,637.56  1.01  0.99 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -    -    -      - 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 140,000.00  1.24  -    -    -  1.24 

รวมรายจ่าย  15,084,985.18  100.31  19,033,491.53  100.00   

รายรับสูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย   3,277,796.96   9,513,724.83      
 
 มติ – รับทราบ 
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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/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 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. สุราษฎรธ์านี 

 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  
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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. อุบลราชธานี 

 159,900.00   137,500.00   22,400.00   14.01  

34 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 21-
23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 205,800.00   185,200.00   20,600.00   10.01  

35 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอ
ผลงานฯ วันที่ 21-23 ธ.ค. 63 จ. อุบลราชธาน ี

 210,600.00   181,100.00   29,500.00   14.01  

36 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผล ซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ฯ วันท่ี 21-23 ธ.ค. 63 จ.อุบลราชธาน ี

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

37 โครงการอบรมการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการฯ วันท่ี 
23-25 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 105,300.00   90,500.00   14,800.00   14.06  

38 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใตสถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี 
24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา  

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

39 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์การน าเสนอฯ 
วันท่ี 24-26 ธ.ค. 63 . สงขลา 

 195,000.00   167,700.00   27,300.00   14.00  

40 โครงการอบรมกลยุทธ์การน าเสนอผลงานอย่างได้ผลซักซ้อมความเข้าใจฯ วันท่ี 
24-26 ธ.ค. 63 จ. สงขลา 

 218,400.00   187,800.00   30,600.00   14.01  

41 โครงการอบรมหลักสูตร การจดัท าเอกสารรายงานการประกันคณุภาพภายในปี
การศึกษา 2563 วันท่ี 25-27 ธ.ค. 63 จ.บุรีรมัย ์

 230,100.00   197,800.00   32,300.00   14.04  

42 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน รุ่นที่ 5 
วันท่ี 21-22 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 69,000.00   45,773.30   23,226.70   33.66  

43 โครงากรอบรมเรื่องการท างานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ วันท่ี 23-24 ธ.ค. 63 
จ. เชียงใหม่ 

 87,500.00   43,615.00   43,885.00   50.15  

44 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด วันท่ี 
23-24 ธ.ค. 63 จ. เชียงใหม่ 

 59,500.00   32,206.30   27,293.70   45.87  

45 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  ONLINE  80,000.00   44,400.00   35,600.00   44.50  

46 โครงการอบรมเตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติ วันท่ี  
28-30 ม.ค.64 จ. ปัตตาน ี

 200,900.00   180,800.00   20,100.00   10.00  

47 โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจอย่างได้ผลและกลยุทธ์ฯ วันที่ 28-30 
ม.ค. 64 จ. ปัตตาน ี

 156,000.00   134,100.00   21,900.00   14.04  

48 โครงการอบรมการจัดท าเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา
ฯ วันที่ 29-31 ม.ค. 64 จ. สงขลา 

 120,900.00   103,900.00   17,000.00   14.06  

49 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตเิชิงปฎิบตัิการหลักสตูร การจดัท าหลักสูตรฯ วันที่ 19-
21 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 468,000.00   402,480.00   65,520.00   14.00  

50 โครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ วันที่ 22-
24 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

51 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ
เลือกตั้งฯ วันท่ี 22-24 ก.พ. 64 จ. สงขลา 

 215,600.00   194,000.00   21,600.00   10.02  

52 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ รุ่นที่ 
2 วันท่ี 25-27 ก.พ. 64 จ. บุรีรัมย ์

 89,700.00   77,140.00   12,560.00   14.00  

53 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค
การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 64 จ.ชัยภูม ิ

 109,200.00   93,900.00   15,300.00   14.01  

54 โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสารส าคญัเกี่ยวกับการเลือก้ังท้องถิ่น ฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 64 จ สุราษฎร์ธาน ี

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

55 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลกัสูตร การจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา (2566-
2570) ฯ วันที่ 5-7 มี.ค. 64 จ. สงขลา 

 468,000.00   402,480.00   65,520.00   14.00  

56 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-
2570) ฯ วันที่ 5-7 มี.ค. 64 จ. พัทลุง 

 57,000.00   46,100.00   10,900.00   19.12  

57 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ ONLINE  95,000.00   44,400.00   50,600.00   53.26  
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58 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ ONLINE  10,000.00   -     10,000.00   
100.00  59 โครบการอบรมหลักสตูรเกาะตดิสถานการณ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวฯ วันท่ี 

25-27 ก.พ. 64 จ. สุราษฎร์ธาน ี
 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

   
11,343,300.00  

 9,799,440.10   1,543,859.90   13.61  

 ประจ าเดือนเมษายน 2564     

 โครงการอบรมทิศทางและอนาคตท้องถิ่นไทย ภายใต้สถานการณโ์ควิดฯ วันท่ี  
5-7 มี.ค. 64 จ. กระบี่  

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ ฯ การสื่อสารยุคดจิิทัล
ฯ วันที่ 11-13 มี.ค.64 จ.สงขลา 

 553,700.00   498,330.00   55,370.00   10.00  

 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสดุ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
เลือกตั้งฯ วันท่ี 11-13 มี.ค.64 จ.สงขลา 

 539,000.00   485,000.00   54,000.00   10.02  

 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค
การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 12-14 มี.ค. 64 จ.อุบลราชธาน ี

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

 โครงการอบรมเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมสู่การ
เลือกตั้งฯ วันท่ี 15-17 มี.ค .64 จ. สงขลา 

 543,900.00   489,500.00   54,400.00   10.00  

 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เทคนิค
การวิเคราะห์ ฯ วันที่ 19-21 มี.ค. 64 จ. เลย 

 89,700.00   77,100.00   12,600.00   14.05  

 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ ฯ 6 ธ.ค. 63- 7 
มี.ค. 64 จ. กรุงเทพฯ 

 30,000.00   -     30,000.00   
100.00   โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฎิบตัิงานต ารวจ 3 เม.ย. - 4 ก.ค. 

64 จ. กรุงเทพฯ 
 200,000.00   -     200,000.00   

100.00   โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570)เทคนิค
การวิเคราะห์ฯ วันท่ี 31 มี.ค. -2 เม.ย. 64 จ. บุรีรัมย ์

 312,000.00   268,300.00   43,700.00   14.01  

 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570)เทคนิค
การวิเคราะห์ฯ วันท่ี 2-4 เม.ย. 64 จ. สงขลา 

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ ครั้งล่าสุด ฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อม ฯ วันท่ี 2-4 เม.ย. 64 จ. นครพนม 

 548,800.00   493,900.00   54,900.00   10.00  

 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยฯ  
วันท่ี  4-6 เม.ย. 64 จ.สงขลา 

 230,100.00   197,900.00   32,200.00   13.99  

 โครงการอบรมถอดบทเรียนการเลอืกตั้ง อบจ ครั้งล่าสุด ฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อม ฯ วันท่ี 5-7 เม.ย. 64 จ.กระบี่ 

 548,800.00   493,900.00   54,900.00   10.00  

   4,609,900.00   3,898,060.00   711,840.00   15.44  

  รวมท้ังสิ้น 15,953,200.00  13,697,500.10  2,255,699.90  14.14  

มติ - รับทราบ 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  

มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

       อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่าย
บริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การ
ปรับแก้ มคอ.2 ตามมติสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  
ได้พิจารณา วาระ 4.1 เรื่อง หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะ และแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเสนอหลักสูตรในแต่
ละหัวข้อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในเล่มรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ที่ได้น าเสนอในแต่ละครั้ง 
2. แบบเสนอหลักสูตร ข้อ 6.2 กรอบแนวคิดของการ
พัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบแก้ไขแผนภูมิรูปภาพ รายการ 
Module ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในเล่ม มคอ.2 
3. พิจารณาโมดูล 15 การประกอบการทางสังคม และ 
โมดูล 16 การท่องเที่ยว เนื่องจากจัดอยู่ในวิชาเลือกควร
ปรับเป็น “กลุ่มวิชา” 
4. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ มีรายวิชาที่
เกี่ ยวข้องกับ Big Data และการน าเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศด้วย Infographics 
 
 
 
 
 
 
5. พิจารณาการด าเนินการหลักสูตรเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ตั้งแต่ 2 
ศาสตร์ขึ้นไป เพื่อให้เกิดศาสตร์ใหม่ โดยจะต้องเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมไปถึงรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาที่มีการบูรณาการ และผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร (PLO) ซึ่งยังไม่ปรากฏการบูรณาการที่มี
ความเชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน  เสนอให้ตัดค าว่า “พหุ
วิ ท ย า ก า ร ”  อ อ ก  แ ต่ ใ ห้ เ ขี ย น ใ ห้ เ ห็ น ก า ร 
บูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ในเล่ม มคอ.2 แทน 

1. หลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบแบบเสนอวาระกับ
รายละเอียดในเล่ม (มคอ.2)  
 
2. หลักสูตรได้ด าเนินการปรับแบบเสนอวาระหลักสูตร
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้สอดคล้องตาม รายละเอียด
ในเล่ม มคอ.2  
3. หลักสูตรได้ด าเนินการปรับโมดูล 15และ16 เป็นโมดูล
วิชาเอกเลือก (หน้าที่ 45 – 46)  

 
4. ได้ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ทรงโดยการเพิ่ม
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบการ    
3 ( 3 - 0 - 6 )  Information Technology for 
Enterpreneurship เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ       การ
ออกแบบและจัดท าอินโฟรกราฟิก โลโก้ และโปสเตอร์
เพื่อการประกอบการด้วยโปรแกรมโฟโตช็อพและจัดท า
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ รวมถึงพัฒนา
ทักษะและความรู้ดิจิทัล (หน้าที่ 63) 
5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยที่ไม่เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
6. พิจารณาการก าหนดรายวิชาในแต่ละโมดูลที่มี
ลักษณะของการมีบูรพวิชา หากน าไปจัดการเรียนการสอน
แบบ Non-degree จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
 
7. จัดล าดับของโมดูลใหม่ทั้งหมด และตรวจสอบชื่อ
โมดูลให้ถูกต้องตรงกันทั้งเล่ม 
8. พิจารณาตรวจสอบค าว่า “ไมซ์” ว่าเป็นศัพท์ทาง
วิชาการหรือไม่ หรือมีค าอ่ืนที่สามารถใช้แทนได้ 
9. พิจารณาตรวจสอบ ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน และ
ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกัน 
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นปริญญาตรี 4 ปี ควรจัดแผนการ
ศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
10. พิจารณาจ านวนรับนิสิตให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต
เต็มเวลาระดับปริญญาตรี เป็ นไปตามที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก าหนด 
11. ตรวจสอบรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชา
เฉพาะให้ถูกต้อง ตรงกันทั้งเล่ม 
 
12. พิจารณาปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ ควรก าหนดให้ชัดเจน และให้มีรายวิชามารองรับ
ครบทั้ง 3 ประเด็น  
13. ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชา
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี เนื้อหา
เดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน  ด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น ให้
คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ;) สลับกันไปจนจบ
ค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
เนื่องจากเป็นนามวลีไม่ได้เป็นประโยค และพิจารณาการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ เขียนค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 
 

6. หลักสูตรได้ปรับรายวิชาในแต่ละโมดูลให้ผู้เรียนได้
ชิ้นงานในแต่ละโมดูล ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Non-degree จะสามารถด าเนินการได้ (หน้าที่ 
44-46) 
7. หลักสูตรได้ปรับชื่อโมดูลตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(หน้าที่ 44-46) 
8. ไมซ์ เป็นค าที่ใช้กันโดยทั่วไปส าหรับหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในศาสตร์นี้  
9. หลักสูตรได้มีการปรับงบประมาณและแผนการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 
10. เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 คน ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การรับนิสิตตลอดหลักสูตร     ตาม
มาตรฐาน (FTES) 1:30 (หน้าที่ 77-79) 
 
11. หลักสูตรได้มีปรับและตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของ
หมวดวิชาเฉพาะถูกต้องและตรงกันในทุกส่วนของเล่ม 
(มคอ.2) 
12. หลักสูตรได้มีการปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
รายวิชาและ PLO ที่ชัดเจน (หน้าที่ 11) 
 
13. ได้ด าเนินการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หน้าที่ 51-76) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
14. พิจารณาปรับแก้ไขการเขียนข้อมูลใน หมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีความจ าเพาะเจาะจงตรงตาม
หลักสูตร 
15. ควรเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ AI การเรียนรู้ว่าลูกค้า
ชอบอะไร และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
16. ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ใหม่ทั้งหมด 
 

14. หลักสูตรได้มีการปรับแก้การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(หน้าที่ 102) 
15. หลักสูตรมีการเพื่มเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการใช้ Big 
Data มาจั ดการเรี ยนการสอนตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16. หลักสูตรได้มีการตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้อง
ในแบบเสนอวาระและเล่ม (มคอ.2) ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (เล่ม มคอ.2 และแบบเสนอวาระ) 

 
 มติ – รับทราบ 

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

 5.1 เรื่อง พิจารณาค่าระดับข้ัน 
   อาจารย์ ดร.อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต        จ านวน  21  วิชา   

-  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ านวน   21  วิชา 
 มติ  1 เห็นชอบ 
      2.ข้อเสนอแนะ 
      - รายวิชาที่ให้ลักษณะเกรด A และ B เป็นจ านวนมากควรเฉลี่ยเกรดเพ่ือไม่ให้เป็น
ข้อสังเกตและให้ก าหนดเกณฑ์มาตราฐานในการให้คะแนนนิสิต 
      - การจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์และแบบในห้องเรียนควรใช้มาตรฐาน
เดียวกันในการวัดค่าระดับขั้น 

5.2  เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร 
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและ
ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
อัตราค่าตอบแทน แบบเดิม อัตราค่าตอบแทน แบบใหม่ 

1. อา จ า ร ย์ ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ 
ค่าตอบแทนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(300 บาท / ชั่วโมง) 

2. อัตราอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 
800 บาท/ชั่วโมง 

3. อัตราอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1,100 บาท/
ชั่วโมง 

1. อา จ า ร ย์ ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ 
ค่าตอบแทน 600 บาท / ชั่วโมง 

2. อัตราอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 
800 บาท/ชั่วโมง 

3. อัตราอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1,100 บาท/
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 1. อัตราค่าสอนรวมค่าตรวจกระดาษค าตอบ 
2. อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ให้น าชั่วโมงสอนมาคิดเป็นภาระงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่เกิน

สามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินได้ตามเกณฑ์ 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 600 บาท 

 มติ  - การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรระดับปริญญาตรีให้
ใช้หลักเกณฑเ์ดียวกันกับมหาวิทยาลัย 

  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564  วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม  2564 
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


