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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม C206 สานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
..................................
กรรมการ
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองประธานกรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา……………รักษาการแทน)
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
กรรมการ
(อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร................รักษาการแทน)
4. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. พันตารวจโท ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ........................รักษาการแทน)
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
ฝ่ายเลขานุการ
1. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(นางสาวสมศรี โชติการ............รักษาการแทน)
2. นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
(นักวิชาการ)
3. นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วสั น ต์ กาญจนมุ ก ดา รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (เพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้ง พันตารวจโท ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อมเป็น
คณะกรรมการประจ าวิท ยาลั ย การจั ด การเพื่อ การพั ฒ นา ตั้ งแต่วั นที่ 3 สิ ง หาคม 2561 โดยมีว าระการ
ดารงตาแหน่ง 2 ปี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ

รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากรองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนผู้อานวยการวิทยาลัย

การ

จัดการเพื่อการพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1.2.1 จานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยฯ ได้มีการรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ประจาปีการศึกษา 2561

ภาคปกติ
ภาคสมทบ

จานวน
ผู้สมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก

171
84

130
71

มติ

รับทราบ

ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว

109
62

106
60

ร้อยละของ
ผู้สมัคร/การ
รายงานตัว
61.98
71.42

ร้อยละของผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายงานตัว
81.53
84.50
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1.2.2 รายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2561

4

มติ

รับทราบ
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1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ
1.3.1 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
อาจารย์ อิศมนต์ จั น ทะโร รั กษาการแทนประธานสาขาวิ ช าการบริ ห ารงานต ารวจและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม เสนอที่ ป ระชุ ม ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา ฝ่ายวิชาการได้ปิดระบบไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และจะมีการตรวจเยี่ยมหลักสูตร ในวันที่ 29
สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมิน มีดังนี้
1. อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ประธาน
2. อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
กรรมการ
3. อ.จิราพร คงรอด
กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา
2559
2560
มติ

ค่าเป้าหมาย
2.27
3

ประเมินตนเอง
1.91
2.55

กรรกมการประเมิน
1.27

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ รักษาการแทนรองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 ดังนี้
มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ใน
การประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

6
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 เรื่ อ ง ค่ า ระดั บ ขั้ น รายวิ ช า1501301 จริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก บริ ห าร และ
รายวิชา1500203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลั ยการจัดการเพื่อการพัฒนาในการประชุม สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีมติให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจริยธรรมสาหรับนักบริหาร และ
รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาทบทวนค่าระดับขั้นคะแนน ทั้งนี้หากอาจารย์ผู้สอนยืนยันคง
คะแนนเดิมให้บันทึกชี้แจงและเสนอกรรมการประจาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งต่อไป
อาจารย์ อิศมนต์ จั น ทะโร รั กษาการแทนประธานสาขาวิ ช าการบริ ห ารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ยืนยันค่าระดับขั้นตามเดิม
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม)
มติ รั บ รองค่ า ระดั บ ขั้ น รายวิ ช า 1501301 จริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก บริ ห าร และ
รายวิชา1500203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นโยบายจากประธาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่อง การพิจารณาค่าระดับขั้น ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
อาจารย์ อิศมนต์ จั น ทะโร รักษาการแทนประธานสาขาวิช าการบริหารงานตารวจและ
กระบวนการยุ ติธ รรม เสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาค่าระดับขั้น ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม วิชา สัมมนา
การบริหารงานตารวจ จานวน 1 วิชา
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม)
มติ รั บ รองค่ า ระดั บ ขั้ น ประจ าภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 256 0 หลั ก สู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการบริห ารงานตารวจและกระบวนการยุติธ รรม วิช า สั มมนาการ
บริหารงานตารวจ จานวน 1 วิชา
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สมัยสามัญ ครั้งที่ ครั้งที่ 4/2561
มติ กาหนดประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่
4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ในช่วงเวลาใดมอบฝ่ายเลขาประสานคณะกรรมการอีกครั้ง
เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

(นายธิติพงษ์ เผ่าฟู)
นักวิชาการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสมศรี โชติการ)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ)
รักษาการแทนรองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

