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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30-12.00 น. 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

…………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) - รักษาการแทน  
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รองประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) - รักษาการแทน  
3. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์) - รักษาการแทน 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒัน์ สมาธิ)  
5. นายวีระชัย  อมรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝ่ายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 
 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) - รักษาการแทน 
8.  หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นายกฤชณัท พรหมเสนะ) 
9. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิัฒน์  ฤทธิมา 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม  
  รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร  
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เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการ
เรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ได้เปิดประชุม และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.
สมเกียรติ  สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รองประธานคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยฯ ปฎิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2565  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 
1.1.1 การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู  รักษาการแทนผู ้อำนวยการวิทยาลัย 

การจัดการเพื ่อการพฒนา ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที ่ประชุมทราบว่า  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  จะเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุม/หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565  

  มติ – รับทราบ 

1.1.2 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู  รักษาการแทนผู ้อำนวยการวิทยาลัย 

การจัดการเพื ่อการพฒนา ปฎิบัต ิหน้าที ่แทนประธานกรรมการประจำวิทยาลัยฯ   แจ้งที ่ประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ อยู่ในค่าระดับคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ได้กำหนดไว้ จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยเชิญหน่วยงานภายในที่มีค่าระดับคะแนนการ  
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้แก่  วิทยาลัยนานาชาติ 
และบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และเชิญวิทยากรภายในบรรยาย กำหนดวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565   

  มติ – รับทราบ 

  1.2 เรื่องแจ้งจากรองประธาน  
   - ไม่มี 
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 1.2. เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
      1.2.1 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 
(1ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)   
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการหา
รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ – รับทราบ  
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   1.2.2.รายงานงบการเงินวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ รายงานงบการเงินวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ – รับทราบ 
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   1.2.3 รายงานงบการเงินวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ รายงานงบการเงินวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติ – รับทราบ 
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  1.2.4 รายงานแจ้งผลการประเมินเอกสารการสอนของอาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการรายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์  เพื่อต่อสัญญาจ้าง คณะกรรมการได้
พิจารณาเอกสารประกอบการสอนแล้วนั้น อยู่ในระดับดีมากซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ ในการต่อสัญญาจ้างต่อไป  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ – รับทราบ 

  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
   - ไม่มี 

  1.4 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.4.1 การพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      อาจารย์ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา ผู้เข้าร่วมประชุม รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ การ
พัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ขั้นตอนการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 มติ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2565 ซึ่งได้แจ้งเวียนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่ 3  พฤศจิกายน 2565 

 มติ – รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาค่าระดับข้ัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
      อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ฝ่ายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      จำนวน  23  วิชา   
        - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน   23   วชิา  
      หลักสูตรการจัดการบัณฑิต   จำนวน 11   วิชา 
   - สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่    จำนวน   11 วชิา 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 

มติ  – เห็นชอบค่าระดับขั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 5.2  พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 
 อาจารย์ ว ิทยา ขาวขจร หัวหน้าสำนักงาน  เสนอที ่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษ 
  อ้างถึงมติการประชุคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่  3/2564 
วันจันทร์ที่  22 มีนาคม 2564 มติ  เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนพิ เศษให้แก่บุคลากร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แล้วนั้น และมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้ งที่  3/2565 เมื่อวันที่  5 กันยายน 2565 ได้พิจารณาการจ่าย
ค่ าตอบแทนพิ เศษให้แก่บุคลากรวิทยา ลัยฯ และในการพิจารณาการจ่ ายค่ าตอบแทนพิ เศษเป็น
อำนาจของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หากมีการพิจารณาในครั้งต่อไปเมื่อ
พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้ง ก.น.บ. เพื่อทราบในเรื่องดังกล่าว และเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ มีดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณมีผลการ
ดำเนินงานมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย  
 2. ผลการดำเนินงานรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 25 สามารถนำมาจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษแก่พนักงานได้ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา 
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 3. ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ส่วนที่เกินให้จ่าย
ได้ ไม่ เกิน 1 ใน 4 ของรายได้ที่สู งกว่าค่าใช้จ่ าย (จ่ายเฉพาะการจัดการศึกษาภาคพิ เศษ บริการ
วิชาการและอื่น ๆ โดยมอบคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พิจารณา ให้
ความเห็นชอบการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษและเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษต่อไป  

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายได้รวม      63,408,717.01 บาท 

  รายจ่ายรวม     47,015,803.66 บาท 
สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย    16,392,913.35 บาท 

  รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 25.86 
การจัดการศึกษา 

 1. ภาคปกติ รายได้รวม   26,846,747.16 บาท 
   รายจ่ายรวม   17,348,132.01 บาท 
   สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย   9,498,615.15 บาท 
    รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 35.38 

  2. ภาคพิเศษ บริการวิชาการและอ่ืน 
   รายได้รวม   36,561,969.85 บาท 

   รายจ่ายรวม   29,667,671.65 บาท 
   สรุปผล รายได้มากกว่ารายจ่าย     6,894,298.20 บาท 
   รายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 18.86 
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  
 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้นั้น  กรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 
ใน 4 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย (เฉพาะการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการและอ่ืน ๆ) 

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการและอ่ืน ๆ รายได้สูงกว่ารายจ่าย 6,894,298.20 บาท คิดเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 13.86 (18.86-5) ดังนั้นให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกิน
ร้อยละ 5 และส่วนที่เกินให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้น จำนวนเงินที่สามารถนำไป
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวนเงิน 1,266,872.26  บาท โดยมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
   ส่วนที ่1. ค่าตอบแทนพิเศษพื้นฐาน คิดจากร้อยละ 50 ของเงินส่วนที่จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมด 
แบ่งจ่ายบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาทุกคนเท่ากัน 
   ส่วนที่ 2. ค่าตอบแทนพิเศษตามคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดจากร้อยละ 50 ของเงิน
ส่วนที่จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งหมด โดยจ่ายแก่พนักงานวิทยาลัยทุกคน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 95.00-100.00 คะแนน ได้ 100 
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    2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 90.00-94.99   คะแนน ได้ 90 
    2.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 85.00-89.99   คะแนน ได้ 80 
    2.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 80.00-84.99   คะแนน ได้ 70 
    2.5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 75.00-79.99   คะแนน ได้ 60 
    2.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ 70.00-74.99   คะแนน ได้ 50 
    2.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนต่ำกว่า 70.00          คะแนน ไม่ได้ 

สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์ โดยจ่ายตามตาราง ดังนี้ 

คนที่ คะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวมค่าตอบแทนพิเศษทั้งหมด 

1 92.04            35,190.90               47,507.72                82,698.62  
2 80.33            35,190.90               36,950.45                72,141.35  
3 92.55            35,190.90               47,507.52                82,698.42  
4 74.88            35,190.90               26,393.18                61,584.08  
5 56.71            35,190.90                        -                  35,190.90  
6 77.27            35,190.90               31,671.81                66,862.71  
7 94.10            35,190.90               47,507.72                82,698.62  
8 87.46            35,190.90               42,229.08                77,419.98  
9 81.92            35,190.90               36,950.45                72,141.35  
10 92.63            35,190.90               47,507.72                82,698.62  
11 92.88            35,190.90               47,507.72                82,698.62  
12 86.78            35,190.90               42,229.08                77,419.98  
13 เริ่มทำงาน 8 ก.ค. 65             8,797.50                    8,797.50  
14*              35,190.90                  35,190.90  
15*              35,190.90                  35,190.90  
16*              35,190.90                  35,190.90  
17* เริ่มทำงาน 01 ก.ย. 65             2,932.58                    2,932.58  
18* เริ่มทำงาน 12 ก.ย. 65             2,932.58                    2,932.58  
  รวม          542,526.16             453,962.45              996,488.61  

*พนักงานวิทยาลัยพิเศษ 
 มติ  – เห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 
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5.3 พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
   อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ                
เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
   1. รศ.พล.ต.ท.ดร.ธชัชัย ปิตะนีละบุตร 
   2. พ.ต.อ.มิ่งมนตรี  ศิริพงษ์ 
   3. พ.ต.อ.อภิชาติ  อภิชานนท์ 
   4. พ.ต.ท.ดร.ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ 
   5. พ.ต.ต.ภิญโญ มีเปี่ยม 
   6. พ.ต.ท.ดร.นรินทร์  เพชรทอง 
   7. ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต สาตรรอด 
   8. อาจารย์ ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม 
   9. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม 
   10. ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  ศิริวฒันกุล 
   11. พ.ต.อ.ดร.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ 
   12. รศ.พ.ต.อ.ดร.เสกสัณ  เครือคำ 
   13. พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิร ิ
   14. พ.ต.ท.ธีระ วงศ์ราช 
   15. ร.ต.อ. ดร.ษุภมน หงสกล ุหุตะสิงห์ 
   16. ว่าที่ ร.ต.อ.ถกลศักดิ์ ถกลวิโรจน์ 
   17. พ.ต.อ.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย 
   18. พ.ต.ต.จิรัตน์ สอนกระต่าย 

 มติ  - เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
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 5.4 หลักสูตรอบรมเพื่อขออนุมัติเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต  
(กฎหมายสำหรับการบริหารงานตำรวจ) 

 อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ ์ รักษาการแทนรองผู ้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ                
เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมเพ่ือขออนุมัติเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรกฎหมายสำหรับการ
บริหารงานตำรวจ  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ  - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ   
  6.1  เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 
 ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 

มติ – กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
 

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

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


