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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 11 เมษายน 2565  เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………………………….…รักษาการแทน) 
3. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา..................................................................รักษาการแทน) 
4. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร.....................................................................รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒัน์ สมาธิ) 
6. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            8. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 (นายกฤชณัท  พรหมเสนะ) 
9. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

   2.  อาจารย์วิทยา ขาวขจร  
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน 
1.1 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา

มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ
ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาเขตสงขลา มีนิสิตวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา รวมจำนวน 92 คน และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รวมจำนวน 127 คน  

 มติ – รับทราบ  

1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา

มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
โดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมองเป็นภาพรวมไม่แยกสาขาวิชา การประชาสัมพันธ์รับสมัครและกิจกรรมต่างๆ 
ให้ประชาสัมพันธ์เป็นภาพรวมของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหากไปทำกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน
สามารถทำได้ แต่ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินกงานของวิทยาลัยฯ และหลักสูตรเป็นลำดับแรก  

มติ – รับทราบ 

 1.2   เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 
1.2.1 การแต่งต ั ้งรองผู ้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ         

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา

มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ 
ฤทธิมา เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ     
ฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แก่ อาจารย์วิทยา ขาวขจร และ
แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้แก่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โดยมีผลตั้งแต่         
1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
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 มติ – รับทราบ  

  1.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยชุดใหม่เรียบร้อย 

 มติ – รับทราบ  

          1.3    เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
- ไม่มี 

           1.4   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

1.4.1 สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2563 – มกราคม 2565)  

 น า ย ก ฤ ช ณ ั ท   พ ร ห ม เ ส น ะ  ห ั ว ห น ้ า ส ำ น ั ก ง า น ว ิ ท ย า ล ั ย ก า ร จ ั ด ก า ร เ พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจำปี
งบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบตัิการ หลักสูตร"การจัดทำบญัชนีอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 
22-24 ต.ค.64 จ. อุดรธานี 

            
109,200.00  

              
94,000.00  

                
15,200.00  

                       
13.92  

2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนวันที่ 
5-7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 

              
78,000.00  

              
67,000.00  

                
11,000.00  

                       
14.10  

3 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชนีอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 5-
7 พ.ย. 64 จ.สงขลา 

            
226,200.00  

            
194,500.00  

                
31,700.00  

                       
14.01  

4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชนีอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ฯวันที่ 
12-14 พ.ย. 64 จ.ขอนแก่น 

            
292,500.00  

            
251,500.00  

                
41,000.00  

                       
14.02  

5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย วา่ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ วนัที่ 12-
14 พ.ย. 64 จ. บุรีรัมย์ 

            
480,200.00  

            
432,000.00  

                
48,200.00  

                       
10.04  

6 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลงัฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 
จ. อุบลราชธาน ี

            
352,800.00  

            
317,500.00  

                
35,300.00  

                       
10.01  

7 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ วนัที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. 
เชียงราย 

            
367,500.00  

            
330,700.00  

                
36,800.00  

                       
10.01  

8 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 2564 จ. 
นครพนม 

              
58,500.00  

              
50,300.00  

                  
8,200.00  

                       
14.02  

9 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ.
นครนายก (รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

            
214,500.00  

            
182,300.00  

                
32,200.00  

                       
15.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

10 โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ วนัที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ. เลย 
(รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

            
347,900.00  

            
313,100.00  

                
34,800.00  

                       
10.00  

11 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 2564 จ.
นครสวรรค์ (รายงานเข้า ธ.ค. 64) 

            
105,300.00  

              
89,500.00  

                
15,800.00  

                       
15.00  

12 โครงการอบรมการจัดทำบัญชนีอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันที่ 3-
5 ธ.ค. 2564 จ. สงขลา 

            
273,000.00  

            
234,700.00  

                
38,300.00  

                       
14.03  

13 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วันที่ 3-5 ธ.ค. 
2564 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

14 โครงการอบรมการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ วันที่ 5-7 
ธ.ค. 2564 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

15 โครงการอบรมการจัดทำแผนพฒันาการศึกษา (2566-2570) ของกองการศึกษาฯ วันที่ 7-8 
ธ.ค. 2564 จ. สงขลา 

              
57,000.00  

              
51,300.00  

                  
5,700.00  

                       
10.00  

16 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารฯ 
วันที่ 10-12 ธ.ค. 64 จ. สงขลา 

            
491,400.00  

            
422,600.00  

                
68,800.00  

                       
14.00  

17 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วันที่ 17-19 
ธ.ค. 2564 จ. มหาสารคาม 

              
85,800.00  

              
73,700.00  

                
12,100.00  

                       
14.10  

18 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. ขอนแก่น 

              
66,300.00  

              
57,000.00  

                  
9,300.00  

                       
14.03  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

19 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. หนองคาย 

            
548,800.00  

            
493,900.00  

                
54,900.00  

                       
10.00  

20 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. เชียงใหม่ 

            
441,000.00  

            
396,900.00  

                
44,100.00  

                       
10.00  

21 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. เชียงใหม่ 

            
220,500.00  

            
198,000.00  

                
22,500.00  

                       
10.20  

22 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
24-26 ธ.ค. 64 จ. หนองคาย 

            
166,600.00  

            
149,900.00  

                
16,700.00  

                       
10.02  

23 โครงการอบรมการจัดทำแผนพฒันาการศึกษา (2566-2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  วันที่ 12-
14 ม.ค.65 จ. สงขลา 

            
120,900.00  

            
100,600.00  

                
20,300.00  

                       
16.79  

24 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
14-16 ม.ค.65 จ. สงขลา 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

25 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ วันที่  21-23 ม.ค. 2565 จ. 
บุรีรัมย์  

              
74,100.00  

              
63,700.00  

                
10,400.00  

                       
14.04  

26 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ 
วันที่ 28-30 ม.ค. 65 จ. สงขลา 

            
148,200.00  

            
127,400.00  

                
20,800.00  

                       
14.04  

27 โครงการอบรม ข้อบังคับ ระเบยีบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ 
วันที่ 28-30 ม.ค. 65 จ.เชียงราย 

            
367,500.00  

            
330,700.00  

                
36,800.00  

                       
10.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

28 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาฯ วันที่ 
28-30 ม.ค. 65 จ. เลย 

            
431,200.00  

            
388,000.00  

                
43,200.00  

                       
10.02  

29 โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การสำคัญ ที่ฝา่ยบริหาร ประธานสภาและ
สมาชิกฯ วนัที่ 28-30 ม.ค.65 จ. เลย 

            
333,200.00  

            
299,800.00  

                
33,400.00  

                       
10.02  

30 โคงการอบรม หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ วันที่ 4-6 ก.พ. 2565 จ. 
อุบลราชธาน ี

            
120,900.00  

            
103,500.00  

                
17,400.00  

                       
14.39  

31 โคงการอบรม หลักสูตร   เทคนคิประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมายฯ วันที่ 4-6 
ก.พ. 2565 จ. เชียงใหม่ 

            
396,900.00  

            
357,200.00  

                
39,700.00  

                       
10.00  

32 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือฯ 
วันที่ 7-9 ก.พ. 2565 จ. นครราชสีมา 

            
450,800.00  

            
405,700.00  

                
45,100.00  

                       
10.00  

33 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนวันที่  
11-13 ก.พ. 2565 จ.สงขลา 

            
191,100.00  

            
164,300.00  

                
26,800.00  

                       
14.02  

34 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชพี และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับฯ วนัที่ 
11-13 ก.พ. 2565 จ. บุรีรัมย์ 

            
396,900.00  

            
357,200.00  

                
39,700.00  

                       
10.00  

35 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
16-18 ก.พ. 2565 จ. นครสวรรค์ 

            
117,000.00  

            
100,600.00  

                
16,400.00  

                       
14.02  

36 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
18-20 ก.พ. 2565 จ. พระนครศรีฯ 

            
159,900.00  

            
137,500.00  

                
22,400.00  

                       
14.01  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

37 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุและการบริหารการเงินและคลงัวิธีงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ วนัที่ 18-20 ก.พ.65 จ. สงขลา 

            
151,900.00  

            
136,700.00  

                
15,200.00  

                       
10.01  

38 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และความรู้พื้นฐานภายใต้
ระเบียบ วันที่ 18-20 ก.พ. 65 จ. สงขลา 

            
441,000.00  

            
396,900.00  

                
44,100.00  

                       
10.00  

39 โครงการอบรมเทคนิคการประชมุสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากรท้องถิ่นฯ วนัที่ 
18-20 ก.พ. 65 จ. สงขลา 

            
377,300.00  

            
339,500.00  

                
37,800.00  

                       
10.02  

40 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานฯ วนัที่ 
21-23 ก.พ. 65 จ.กระบี่ 

            
392,000.00  

            
352,800.00  

                
39,200.00  

                       
10.00  

41 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและการใช้เทคโนโลยีตดิจิทบั
ฯ วันที่ 21-23 ก.พ. 65 จ. กระบี่ 

            
372,400.00  

            
335,100.00  

                
37,300.00  

                       
10.02  

42 โครงการอบรมสรุปรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประธานสภา ฝา่ยบริหารฯ วนัที่ 21-
23 ก.พ. 65 จ. กระบี่ 

            
220,500.00  

            
198,400.00  

                
22,100.00  

                       
10.02  

43 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนและศูนย์พฒันาฯ วนัที่ 
23-25 ก.พ. 65 จ. นคพนม 

            
113,100.00  

              
97,200.00  

                
15,900.00  

                       
14.06  

44 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาฯ 
วันที่ 25-27 ก.พ. 65 จ. นครพนม 

            
195,000.00  

            
167,700.00  

                
27,300.00  

                       
14.00  

45 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นและสรุปรวบรวม  ระเบียบ หนังสือสัง่การฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 65 จ. อุบลราชธานี 

            
480,200.00  

            
432,100.00  

                
48,100.00  

                       
10.02  



~ 9 ~ 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

46 โครงการอบรมเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่นและสรุปรวบรวม  ระเบียบ หนังสือสัง่การฯ วันที่ 
25-27 ก.พ. 65 จ. อุบลราชธานี 

            
421,400.00  

            
379,200.00  

                
42,200.00  

                       
10.01  

47 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 6 วนัที่ 31 
ม.ค- 1 ก.พ. 65 จ. กรุงเทพฯ 

            
112,000.00  

              
59,078.60  

                
52,921.40  

                       
47.25  

48 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำงานเชงิวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการฯ วันที่ 
2-3 ก.พ. 65 จ. กรุงเทพฯ 

              
78,500.00  

              
32,840.00  

                
45,660.00  

                       
58.17  

49 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 
ต.ค. 2564 (20 ต.ค. 64)      35,000         

50 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ Online รุ่นที่ 9 กทมฯ 2-31 
ต.ค. 2564 (4 พ.ย. 64)        30,000         

51 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ ONLINE รุ่นที่ 9 กทมฯ  (20 
ม.ค. 65)                            35,000 

  
      

52 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฎบิัติงานตำรวจ ONLINE รุ่นที่ 9 กทมฯ ( 9 
มี.ค. 2565)(รับ  4 คร้ัง)     45,000 

            
145,000.00  

              
40,500.00  

             
104,500.00  

                       
72.07  

53 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันฯ วนัที่ 
11-13 มี.ค. 65 จ.สุพรรณบุรี 

            
117,000.00  

            
100,600.00  

                
16,400.00  

                       
14.02  

54 โครงการอบรมเทคนิคและสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการฯ วนัที่ 11-13 มี.ค. 
65 จ.กระบี่ 

            
230,300.00  

            
207,200.00  

                
23,100.00  

                       
10.03  

55 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในฯ 
วันที่ 18-20 มี.ค. 65 จ. เพชรบูรณ์ 

              
66,300.00  

              
57,000.00  

                  
9,300.00  

                       
14.03  
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

56 โครงการเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายฯ วนัที่ 21-
23 มี.ค. 65 จ.สุราษฎร์ธาน ี

            
343,000.00  

            
308,700.00  

                
34,300.00  

                       
10.00  

57 โครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในฯ 
วันที่ 25-27 มี.ค. 65 จ.บุรีรัมย์ 

              
97,500.00  

              
83,800.00  

                
13,700.00  

                       
14.05  

   13,231,000.00  11,565,018.60  1,665,981.40           12.59  
 

 การคืนเงินหลักประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการอบรม         
1 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีคอมฯวันที่ 5-7 พ.ย. 

64 หจก. เอคคูเคชั่น ฯ 
              

13,415.00  
              

13,415.00    
 

AP65110005  
2 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีคอมฯวันที่ 12-14 

พ.ย. 64 หจก. เอคคูเคชั่น ฯ 
              

13,415.00  
              

13,415.00  
                              
-    

 
AP65110004  

3 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายฯวันที่ 12-14 พ.ย. 
64  น.ส.นริศรา เรือนแก้ว 

              
21,950.00  

              
21,950.00    

 
AP65110006  

4 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียนฯวนัที่ 19-21 พ.ย. 
64  น.ส.นริศรา เรือนแก้ว 

              
21,950.00  

              
21,950.00    

 
AP65110010  

5 รับและจ่ายคืนเงินหลักประกันสญัญาโครงการฝึกอบรมความรู้พืน้ฐานฯ วันที่ 19-21 พ.ย. 64  
น.ส.สุมาลี ชุมสดุ 

              
21,800.00  

              
21,800.00    

 
AP65110011  

    92,530.00   92,530.00      
   13,323,530.00        
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/กำไร 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

 หัก โครงการอบรมที่บัญชีบนัทกึเข้าเดือน เมษายน  2565 97,500.00       
 ผลต่างกันที่ 58,800  บาท  เนือ่งจากรายงานวันที่ 18 มี.ค. 65  ฝ่ายการคลังบันทึก ยอด 

480,200 บาท ยอดที่ถูกต้อง 421,400 บาท 
      

13,226,030.00        
 

มติ – รับทราบ



~ 12 ~ 

   1.4.2  รายงานรายได ้และค ่าใช ้จ ่าย ว ิทยาล ัยการจ ัดการเพ ื ่อการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   
 นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื ่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   ดังนี้ 
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~ 16 ~ 
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 มติ - รับทราบ 
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1.4.3 ทะเบียนคุมการนำเงินส่งเข้าวิทยาลัย 
นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  วาระที่ 3.2  เรื ่อง การให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
ภายนอกหักค่าตอบแทน 10% นำเข้าวิทยาลัย และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่  
1/2565 วันที่  24 มกราคม 2565  วาระที่ 4.3  เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินเข้าวิทยาลัยของบุคลากรวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มติ อนุมัติหลักเกณ์ฯ แล้วนั้น  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ทะเบียนคุมการนำเงิน
เข้าวิทยาลัยฯ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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ทะเบียนคุมการนำเงินเข้าบัญชีวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ

ที ่
รายการ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน นำเข้า

วิทยาลัยฯ 
ยอดรับ/
คงเหลือ 

วันที่โอน 

1 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อาจารย์ เสรี  บุญรัตน์           50,000.00    
  ค่าวิทยากรเรื่องค่วามรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจ MICE วันที่ 9 ก.พ. 65    1,200.00       120.00     10 ก.พ. 65 

  ค่าวิทยากรเรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 28 ก.พ. 65    1,200.00       120.00        47,600.00   14 มี.ค. 65 
              

2 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) ผศ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธ ิ         250,000.00    

  โครงการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งวดที่ 2   40,500.00       500.00     1 พ.ย. 64 

  โครงการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งวดที่ 3   54,000.00     4,000.00     24 ม.ค. 65 

  โครงการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะฯ อบจ. พัทลุง   50,000.00     5,448.00     18 พ.ย. 64 

  ค่าวิทยากรเรื่องความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น ม.ราชภัฎยะลาและภูเก็ต ม.ค. - ก.พ. 65   14,400.00   1,440.00        91,100.00  6 มี.ค. 65 

3 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR 
อ.ดร.จารุวรรณ  ทอง

เนื้อแข็ง           50,000.00    
  โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ   50,830.00   25,415.00        24,585.00  รอ สวพโอน 
  ได้ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล งวดที่ 1) 25,415  (งวดที่2) 20,332            
  (งวดที่ 3) 5,083  (รวม) 50,830 สวพ จัดสรรให้วิทยาลัย 5% 24,585 บาท           
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4 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.วิทยา  ขาวขจร           50,000.00    
5 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา           50,000.00    

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน นำเข้าวิทยาฯ ยอดรับ/

คงเหลือ 
วันที่โอน 

6 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) 

ผศ.ดร.วิลาสินี  ธน
พิทักษ์         250,000.00    

7 
ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR (วิจัย+บริการวิชาการ)
(200,000+50,000) 

รศ.พรชัย  ลิขิตธรรม
โรจน ์         250,000.00    

8 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.อิศมนต์  จันทะโร           50,000.00    
9 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.ขวัญชนก  แก้วเหมือน           50,000.00    
10 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์           50,000.00    
11 ยอดรายได้จากภายในและภายนอกตาม TOR  อ.มิติ  สังข์มุสิกานนท์           50,000.00    

มติ 1. รับทราบ 
     2. มอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ดำเนินการตรวจสอบ บุคลากรที่ไม่แจ้งการนำเงินเข้าวิทยาลัยฯ หากตรวจสอบพบ
ให้รายงานต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ  
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 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 นายกฤชณัท พรหมเสนะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการ
ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งได้แจ้งเวียนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 มติ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาใน
การประชุม สมัยสามัญ ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
  อาจารย ์  อ ิศมนต ์ จ ันทะโร ร ักษาการแทนรองผ ู ้อำนวยการว ิทยาล ัย ฝ ่ายว ิชาการ                
เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
   1. รศ.พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร 
   2. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม 
   3. รศ.พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ เครือคำ 
   4. พ.ต.อ.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ 
   5. ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต สารทรอด 
   6. ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 
   7. พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ อภิชานนท์ 
   8. พ.ต.ท.ดร.ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ 
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   9. พ.ต.อ.ดร.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ 
   10.  พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล 
   11.  อาจารย์ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม 
   12.พ.ต.ต. ดร.ภิญโญ มีเปี่ยม 
   13พ.ต.ท.ดร.นรินทร์ เพชรทอง 
   14.พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ 
   15.พ.ต.ท.หญิงนิลรัตน์ นาคสุวรรณ์ 
   16.พ.ต.อ.หญิง กนกพร แสนแก้ว 
   17.พ.ต.อ.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย 

 
ประเด็นที่เสนอ 

   เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

  มติ  1. เห็นชอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
        2. ข้อเสนอแนะการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หากรายชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้เคยผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ แล้วนั้น ให้นำรายชื่อการแต่งตั ้งอาจารย์พิเศษ เข้าคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ทั้งนี้หากมีการเสนอ
รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ยังไม่เคยผ่านคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาฯ ให้ความเห็นชอบก่อน 

 

 5.2 การพิจารณาค่าระดับข้ัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
     อาจารย์ ดร.อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

ฝ่ายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต        จำนวน   24   วิชา   
      - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  จำนวน   24   วิชา  
     หลักสูตรการจัดการบัณฑิต        จำนวน    4   วิชา 

  - สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่        จำนวน    4   วิชา 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 
 
                     มติ  - เห็นชอบ 

-  มอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการลงนามในบันทักค่าระดับขั้น  
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ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
 6.1 เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย
สามัญ ครั้งที่ 3/2565 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
 

มติ – มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานคณะกรรมการเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 

  

 (นายกฤชณัท  พรหมเสนะ) 

 หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


