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รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพือ่การพฒันา     

  อาคารซีโนบรติ ถนนวิภาวดีรังสติ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
ประชุมทางไกล ณ หอ้งประชุม c206 ส านักคอมพวิเตอร์  

 
…………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา……………รักษาการแทน) 
3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กรรมการ 
 (อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร................รักษาการแทน)  
4. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
8. นายธิติพงษ์  เผ่าฟู ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา............รักษาการแทน) 

4. อาจารย์วิลาสินี ธนพิทักษ์  
5. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง 
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เร่ือง แจ้งจากประธาน 

  - ไม่มี – 
  1.2 เร่ือง  แจ้งจากรองประธาน 
   - ไม่มี – 
 1.3 เร่ือง แจ้งจากกรรมการ 
  - ไม่มี – 

1.4 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการ 
   1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่ าย วิทยาลัยการจัดการเพื่ อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563   
อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าท่ี

เลขานุการ รายงานท่ีประชุมเพื่อทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

 รายงานรายรับ-รายจ่ายและเงินสดหมุนเวียนประจ าเดือน  

 ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่  31  มกราคม  2563   
      ประจ าเดือน  รายได้รวมแต่ต้นปี 

      มกราคม 2563  (ต.ค.62 - ก.ย.63) 

 เงินสดในมือยกมา ณ 1 พ.ย. 2562         4,190,020.47    

หัก เงินยืมพนักงาน ณ มกราคม 63 (ธิตพิงษ์ พิชญ์สินี ปิยานุช)       794,660.00    

 รายได้         

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   2,617,300.00   7,505,360.00  

   รายได้จากการจัดการศึกษา   2,617,300.00   7,505,360.00   

    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  2,593,250.00   7,343,500.00  

    ค่าปรับลงทะเบียนล่าชา้ 16,050.00  44,860.00 

    ค่ารักษาสภาพนิสิต  8,000.00   117,000.00  

    ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต  4,000.00   4,000.00  

  รายได้อ่ืน     2,744,540.19   5,309,433.23  

    รายไดด้อกเบ้ีย  0.00   22,693.04.00  

    รายไดจ้ากการบริการวิชาการ  2,744,540.19   5,286,740.19  

    รายไดเ้พ่ือการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก  0.00   0.00  

    รายไดอ่ื้นๆ  0.00   0.00  

 รวมรายได้      5,361,840.19   12,814,793.23  
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 ค่าใช้จ่าย         

    ค่าใชจ่้ายบุคลากร  494,320.00   2,055,545.55  

    ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  1,620,262.00   4,741,510.81  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  26,834.00   278,311.07  

    ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ  351,079.99   1,275,073.30  

    ค่าสาธารณูปโภค  25,451.55   89,093.14  

    ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  0.00   0.00  

    ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุน  0.00   0.00  

    โครงการอบรมพฒันาตนเอง  3,900.00   23,900.00  

 รวมค่าใช้จ่าย     2,517,947.54   8,463,433.87  

 รายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่าย    2,843,892.65  4,351,359.36 

  เงินสดคงเหลือในมือ ณ 31 ม.ค. 63  6,239,253.12   

 
 มติ   รับทราบ 
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1.4.2 เ ร่ือง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 7 ธันวาคม 2562) 

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 าน วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 7 ธันวาคม 2562) 

 
ท่ี รายการ/โครงการฝึกอบรมเชงิปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/

ก าไร 
% 

1 หลักสูตรการจัดท าเอกสารตามข้ันตอนฯ 22-24 พ.ย. จ.พระนครศรีอยุธยา 58,500.00  49,725.00  8,775.00  15 

2 อบรมกฎหมายส าหรับการปฎิบัตงานต ารวจ กทม รุ่นที่ 18 วันที่ 1-30 พ.ย. จ.
กรุงเทพฯ 

90,000.00  56,430.00  33,570.00  37.30 

3 เทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน 20-21 พ.ย.  จ. กรุงเทพฯ 112,000.00  52,000.00  60,000.00  53.57 

4 เชิงวิเคราะห์และสงัเคราะห ์28-29 พ.ย. จ. กรุงเทพฯ 98,000.00  47,600.00  50,400.00  51.43 

5 หลักสูตรการจัดท าเอกสารตามข้ันตอน 27-29 ต.ค. จ.อุบลราชธานี 70,200.00  60,030.00  10,170.00  14.49 

6 เทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCวันที่ 1-3 พ.ย. จ.สงขลา 50,700.00  43,101.00  7,599.00  14.49 

7 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 7-9 พ.ย. 62  จ.สงขลา 151,900.00  136,671.00  15,229.00  10.03 

8 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 15-17 พ.ย. 62 จ.น่าน 147,000.00  132,270.00  14,730.00  10.02 

9 ระเบียบงานสรรบรรณ วันที่ 22-24 พ.ย.  จ.นครสวรรค ์ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

10 ระเบียบงานสรรบรรณ วันที่ 27-29 พ.ย. จ.สงขลา 93,600.00  79,560.00  14,040.00  15.00 

11 หลักสูตรทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 29 พ.ย. - 1 ธ.ค จ.สงขลา 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

12 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีฯ วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.สุราษฎร์ฯ 105,300.00  89,514.00  15,786.00  14.99 

13 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.พะเยา 132,300.00  119,040.00  13,260.00  10.02 

14 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กร  วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. จ.เชียงราย 137,200.00  123,480.00  13,720.00  10.00 

15 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกต้ังสมาชิกท้องถ่ิน วันที่ 15-17 พ.ย. 62 จ.ยะลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 

16 ข้อควรระวังกฎหมายการเลือกต้ังสมาชิกท้องถ่ิน วันที่ 15-17 พ.ย. 62 จ.สงขลา 215,600.00  194,010.00  21,590.00  10.01 

17 สุดยอดทีมงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันที่ 2-4 ธ.ค. จ.
สงขลา 

127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

18 เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน  4-5 ธ.ค. 62 จ. กรงุเทพฯ 41,500.00  30,840.00  10,660.00  25.69 

19 หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนฯ วันที่ 4-6 ธ.ค. จ.เชียงใหม่ 35,100.00  29,844.00  5,256.00  14.97 

20 สุดยอดทีมงานธุรการมืออาชีพด้านการป้องกันข้อผิดพลาดฯ วันที่ 5-7 ธ.ค. จ.
ยะลา 

127,400.00  114,780.00  12,620.00  9.91 

21 ความรู้เพ่ือสายงานต ารวจป้องกันและปราบปรามฯ เดือน พ.ย.62 20,300.00  15,600.00  4,700.00  23.15  
22 ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการต ารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร เดือน พ.ย. 62 12,000.00  11,400.00  600.00  5.00  
23 เทคนิคการสร้างชุมชน PLC ฯ วันที่ 13-15 ธ.ค. 2562 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 

  ยอดรวมรายได้บริการวิชาการ 2,349,700.00 1,956,588.00 393,112.00 16.73 
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ท่ี รายการ/โครงการฝึกอบรมเชงิปฎิบัติการ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ/
ก าไร 

% 

25 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 117,500.00 46,000.00 71,500.00 60.85 
26 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 18 วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 75,000.00 56,430.00 18,570.00 24.76 
27 อบรมระเบียบงานสารบรรณ วันที่ 18-20 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 58,500.00 49,725.00 8,775.00 15.00 
28 สื่อสารนโยบายฯ วันที่ 16-18 ธ.ค. 62 จ.เชียงราย (คืน 4,900 บาท) 137,200.00 127,959.00 9,241.00 6.74 
29 การสื่อสารนโยบายฯ วันที่ 16-18 ธ.ค. 62 จ.พะเยา 142,100.00 127,959.00 14,141.00 9.95 
30 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันที่ 20-22 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม ่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
31 กลยุทธ์การน าเสนอฯวันที่ 20-22 ธ.ค. 62 จ. ล าปาง 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
32 ข้อควรระวังกฎหมาย วันที่ 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงราย 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
33 ข้อควรระวังกฎหมาย วันที่ 24-26 ธ.ค. 62 จ. เชียงใหม่ 147,000.00 132,300.00 14,700.00 10.00 
34 รับเงินโครงการ Test Tour Maunglung งวดที่ 1 1,713,440.19   (1,700,200) 1,713,440.19 100.00 
35 Test Tour Maunglung วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 (รายจ่าย) 1,665,459.81 1,138,035.81 527,424.00 31.67 
36 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 4 วันที่ 3-5 ม.ค. 63 จ. สงขลา 105,300.00 89,514.00 15,786.00 14.99 
37 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปี PLC รุ่นที่ 5 วันที่ 17-19 ม.ค. 63 จ. ตรัง 97,500.00 82,875.00 14,625.00 15.00 
38 หลักสูตรจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR ฯวันที่ 5-7 ม.ค. 63 จ.บุรีรัมย์  101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 
39 หลักสูตรจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR ฯวันที่ 9-11 ม.ค. 63 จ.อุบลราชธานี  101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 
40 หลักสูตรจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR ฯวันที่ 13-15 ม.ค. 63 จ.อุดรธานี  101,400.00 86,196.00 15,204.00 14.99 

41 หลักสูตรจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR ฯวันท่ี 17-19 ม.ค. 63 จ.
สงขลา  

101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  
42 หลักสูตร การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา วันท่ี 2-4 ม.ค. 63 จ.ศรี

สระเกษ 
66,300.00  56,361.00  9,939.00  14.99  

43 หลักสูตร การจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR วันท่ี 21-23 ม.ค. 63 จ.
สุราษฎร์ธานี 

101,400.00  86,196.00  15,204.00  14.99  
44 หลักสูตร การจัดท าเอกสารตามข้ันตอน SAR วันท่ี 25-27 ม.ค. 63 จ.

ขอนแก่น 
85,800.00  72,984.00  12,816.00  14.94  

45 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันท่ี 17-
19 ม.ค. 63 จ. ศรีสะเกษ 

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  
46 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันท่ี 17-

19 ม.ค. 63 จ. อุบลราชธานี 
196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  

47 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  นคราชสีมา รุ่นท่ี 3 วันท่ี 1-31 
ม.ค. 63 

52,500.00  46,000.00  6,500.00  12.38  
48 หลักสูตรส าหรับการปฎิบัติงานต ารวจ  กรุงเทพฯ  รุ่นท่ี 18 วันท่ี 1-

31 ม.ค. 63   
65,000.00  46,110.00  18,890.00  29.06  

49 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันท่ี 23-
25 ม.ค. 63 จ.อุดรธานี 

235,200.00  211,728.00  23,472.00  9.98  
50 กลยุทธ์การน าเสนอผลงานองค์กรและรายงานความส าเร็จฯ วันท่ี 23-

25 ม.ค. 63 จ.อ านาจเจริญ 
230,300.00  207,336.00  22,964.00  9.97  

51 โครงการอบรมการส่ือสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันท่ี 31 
ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.อุบลราชธานี 

196,000.00  176,400.00  19,600.00  10.00  
52 โครงการอบรมการส่ือสารนโยบายและผลงานขององค์กรฯ วันท่ี 31 

ม.ค. - 2 ก.พ. 63 จ.ศรีสะเกษ 
200,900.00  180,819.00  20,081.00  10.00  

53 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปบบการจัดการขยะฯ 
วันท่ี 20-22 ม.ค. 63 จ. สงขลา 

269,500.00  242,565.00  26,935.00  9.99  
  ยอดรวมรายได้บริการวิชาการ 2,219,900.00 1,846,713.00 373,187.00 38.98 

 ยอดรวมรายได้บริการวิชาการทั้งหมด 9,350,000.00 6,228,368.81 3,121,831.19 33.39 
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 1.5 เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.5.1 รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานสถานะจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มีผู้สมัครท้ังหมด 388 คน 
 
 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ 
5 รอบ 

รอบที่ 1 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แผนรับ ผู้สมัคร ผ่านการ
คัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ์ 
TCAS 

ช าระค่ายืนยัน
สิทธิ์ (5,000) 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคปกติ) 

160 20 388 80 58 55 

รป.บ.การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม (ภาคสมทบ) 

40 40 21 12   

รวม 200 60 409 92   
 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 มติ    รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ คร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ เสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562  

  มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนือ่ง 
 3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการหลักสูตรการจัดการบัณฑิต   
 อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ  รายงานท่ี
ประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าการด าเนินการหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  

2. ชื่อปริญญา    
 ภาษาไทย (ช่ือเต็ม) : การจัดการบัณฑิต (การจัดการ) 
   (ช่ือย่อ)  : กจ.บ.(การจัดการ) 
 ภาษาอังกฤษ (ช่ือเต็ม) : Bachelor of Management (Management) 
   (ช่ือย่อ)   : B.M. (Management) 
     ประกอบด้วย  4 กลุ่มวิชา 
     1. การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  
        (Entrepreneurship and Innovation) 
     2. นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน 
        (Public and Private Management Innovation) 
     3. การจัดการบริการธุรกิจการบิน 
        (Airline  Business Service Management) 
     4. การจัดการการท่องเท่ียว นิทรรศการ และการประชุม 
        (Tourism and MICE) 
 
3. ปรัชญา 
 บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานพัฒนาองคค์วามรู้คู่สมัย 

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกล ควบคู่วินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 มุ่งพัฒนานิสิตด้วยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการในทุกมิติ เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสูงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถปรับตัวให้เท่าทันการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง มีทักษะในการท าวิจัยพื้นฐาน 
และสามารถน างานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาองค์กร ชุมชนและสังคม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อยา่งผาสุกและมุุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

4. หลักการและเหตุผล 
      ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายนอกประเทศและ
ภายในประเทศ ปัจจัยภายนอกได้แก่ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจท าให้มีการเคล่ือนย้ายเงินทุน สินค้าและ
บริการ รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการค้าเสรีได้ส่งผลต่อรูปแบบระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก 
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การด าเนินธุรกิจจึงมีรูปแบบและเครื่องมือท่ีหลากหลาย ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติท่ี
รุนแรง การเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และปัจจัยภายในได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอและยังไม่สามารถ
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มท่ี ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรอยู่ในระดับต่ า ธุรกิจการบิน
มีความผันผวน ชะลอตัว และเต็มไปด้วยการแข่งขัน จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยมีอัตราการเติบโตต่ าสุด 
คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ  
ข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพของเทคโนโลยีในประเทศ รวมท้ังข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าว ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับอาเซียน โดยการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้การ
เปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การยกระดับคุณภาพของแรงงานไทย การพัฒนาประเทศท่ีมุ่ง
เปล่ียนผ่านจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงขึ้น นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความสุขของคนไทยทุกคน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 
ประการคือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมท้ังการปรับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ส่วนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาทีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง  และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ี
ดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ   

  ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ท าให้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลท่ีเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยท่ีเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคนเราเปล่ียนแปลงไปเช่น มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการค้ามากขึ้น ท า
ให้ผู้บริโภคมีข้อมูลต่างๆและมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการท่ีไร้จริยธรรมหรือขาดความรับผิดชอบต่อสังคม อาจถูกผู้บริโภครวมตัวกันเผยแพร่ข้อมูล
และต่อต้านได้ นอกจากนั้นความเจริญก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตยังท าให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย 
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย Digital Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ อย่างเต็มท่ี โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมที
ท่ัวถึง เท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล และใน
อนาคตรัฐบาลจะเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ (Smart) เช่นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) เป็นต้น เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการการจัดการใหม้ีคุณลักษณะและมุมมองท่ีสามารถเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง จึงเป็นเหตุผลส าคัญ
ท่ีจะต้องมีการจัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิตเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านการจัดการในมิติต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถเป็นส่วน
หนึ่งท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. หลักสูตรมุ่งบูรณาการศาสตร์ท่ีเป็นสหวิทยาการ ก าหนดให้รายวิชาของหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ความรู้ด้านวิชาการ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการแขนงต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้บูรณาการในการบริหารจัดการ
ในมิติต่าง ๆ 
 2. หลักสูตรสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมและด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับรายวิชา กลุ่มวิชาท่ี
ตนเองศึกษา รวมท้ังได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติในสถานท่ีจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเสริมสร้างให้เป็นผู้น า เป็นนักบริหาร เป็นผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ สามารถน าไปใช้ประยุกต์กับองค์การและหน่วยงาน 
 3. หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจท่ี
รับผิดชอบท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
6. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นหน่วยงานวิชาการท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีพันธกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 และ เรื่ อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบกับประเทศไทยได้ปรับและก าหนด
ทิศทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปสู่การสร้างความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนาจึงมีหน้าท่ีและความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าหลักสูตรการจัดการบัณฑิตเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านการ
จัดการในมิติต่าง ๆ  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
และสามารถเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตามปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะด ารง
ความเปน็เลิศทางวิชาการและความเป็นสากลในอันท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อ
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้แบบยั่งยืน มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้
ทางวิชาการ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความเป็นสากลท้ังในเชิงเทคโนโลยีและภาษาท่ีจ าเป็น รวมถึงมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรจึงมีการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ด้านความรู้ ทักษะท่ีมีความหลากหลายและทันสมัย สามารถเช่ือมโยงความรู้มาสู่การปฏิบัติ 
ตลอดจนการสร้างเครือข่าย (Networking) ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต 
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการในการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
และความต้องการใช้บัณฑิต เพื่อการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการบัณฑิตเป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณตามวิสัยทัศน์การ
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เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนภายในปี 2580 
(Academic Excellence Through Social Relevance within 2037) ตามพันธกิจจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
และพัฒนาก าลังคนคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม บริการ
วิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุง 
รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม 
และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเป็นท่ียอมรับในระดับอาเซียน 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
8. ปีการศึกษาและจ านวนนิสิต 
   

ระดับชั้น 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 160 160 160 160 160 
ช้ันปีท่ี 2  160 160 160 160 
ช้ันปีท่ี 3   160 160 160 
ช้ันปีท่ี 4      

รวมจ านวนนิสิต 160 320 480 480 480 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 160 160 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  
9.   ความพร้อม 
 9.1 ความพร้อมทางด้านบุคลากร 
 9.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1       
       
2       
       
3       
       
4       
       
5       
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ร่างโครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน     12 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ   51 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ     6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ       18 หน่วยกิต 
กลุ่มการใช้ภาษา  9 หน่วยกิต 

0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา   3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ่มบูรณาการ    9 หน่วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 ส่ิงแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
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วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 

 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 

 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก 
               รายวิชาท่ีเหลือเป็นวิชาเลือกได้ 

กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากท้ังรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา    
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่ 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 2(2-0-4) 

 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 

 Food for Life and Beauty  
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

 Reading for Life  
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0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 

 Creative Economy 

0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือวิชาแกน   12 หน่วยกิต 
 ............ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ            3(3-0-6) 
   Economics for Management 
 ………… กฎหมายเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
   Law for Management 
 ………… การบัญชีเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
   Accounting for Management 
 ............ สถิติเพื่อการวิจัย              3(3-0-6) 
   Statistics for Research 

    วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  51 หน่วยกิต 

 …………. หลักการจัดการ              3(3-0-6) 
                               Principles of Management 
 ............. การจัดการตลาดสมัยใหม่             3(3-0-6) 
   Modern Marketing Management 
 ………… การจัดการทุนมนุษย์             3(3-0-6) 
     Human Capital Management 
 ………… การจัดการการด าเนินงาน             3(3-0-6) 
   Operation Management 
                 …………    การจัดการความเส่ียงและภาวะวิกฤติ  3(3-0-6) 
     Risk and Crisis Management 
                 ...........      การจัดการคุณภาพ                                                          3(3-0-6) 
   Quality Management 
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 ……….. องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่           3(3-0-6) 
   Organization and Modern Organizing 
                 ………..    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
     Organizational Development Strategies 
 ……….. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ            3(3-0-6) 
   Management Information System 
 ……….. นวัตกรรมการเงนิ             3(3-0-6) 
   Finiancial Innovation 
 ……….. นวัตกรรมเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
   Innovation for Management 
 ……….. การพัฒนาบุคลิกภาพ             3(3-0-6) 
   Personality Development 
 .......... หลักมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร            3(3-0-6) 
   Principles of Human Relation and Communication 
                ………..    การพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
     Sustainable Development 
 ………… จริยธรรมและการพัฒนาผู้น าเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) 
   Ethics and Leader Development for Management 
                ….…….. ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ            3(3-0-6) 
   Research Methodology in Management 
                ……….. สัมมนาเพื่อการจัดการ             3(2-2-5) 
     Seminar for Management 
 

   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
   กลุ่มที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการและนวัติกรรม 
               ............ การจัดการธุรกิจและแผนธุรกิจ                     3(3-0-6) 
   Business and Business Plan Management 
                ………… การวิเคราะห์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ         3(2-2-5) 
   Businesses Analysis and Entrepreneurship 
                .……….   การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม    3(3-0-6) 
    Quantitative Analysis for Entrepreneurship and Innovation 
                …….…. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                      3(2-2-5) 
    Logistics and Supply Chain Management 
               ............ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                              3(2-2-5) 
   Electronic Commerce Management 
               ........... สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม                   3(2-2-5) 
   Seminar in Entrepreneurship and Innovation 
               ………..   ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
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    Research Methodology in Entrepreneurship and Innovation 
 
   กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
              ...........   แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  3(3-0-6) 
    Concepts and Theories of Public and Private Management 
              ...........   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน  3(3-0-6) 
    Strategic Management for Public and Private Sectors 
              ...........   ระเบียบวิธิุวิจัยเพื่อการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
    Research Methodology in Public and Private Management 
 
              ………..         สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
    Seminar in Public and Private Management 
              ………..   กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1  3(2-2-5) 
    Case Study in Public and Private Management 1 
              ………..   กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 2  3(2-2-5) 
    Case Study in Public and Private Management 2 
                ...........      นวัตกรรมส าหรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  3(3-0-6) 
    Innovation for Public and Private Management 
 
                   กลุ่มที่ 3 การจัดการบริการธุรกิจการบิน 
               ............  อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
   Airline Business Industry 
               ............      การจัดองค์การธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
   Airline Business Organizing 
               ...........  นิรภัยและความปลอดภัยในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
   Airline Business Safety and Security 
               ...........      การจัดการตลาดในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
   Marketing Management in Airline Business 
              …………  พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน                                         3(3-0-6) 
   Consumer Behavior in Airline Business 
               ...........  ระบบส ารองท่ีนั่งสายการบินและการออกบัตรผู้โดยสาร  3(3-0-6) 
   Airline Reservation and Ticketing 
               ...........  การบริการผู้โดยสารภาคพื้น                                     3(3-0-6) 
   Ground Passenger Service 
 
  กลุ่มที่ 4 การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม 3(3-0-6)  

    ...........      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                       3(3-0-6)  
                  การจัดนิทรรศการและการประชุม 
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         Introduction to Tourism Industry, Exhibition Management, 
        and Meeting 

    ………..      การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว         3(3-0-6)         
                  การจัดนิทรรศการ และการประชุม 
         English for Communication for Tourism Industry, 
         Exhibition Management, and Meeting 
   ............      การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการ                       3(3-0-6) 
                  การท่องเท่ียวภายในและต่างประเทศ 
         Planning, Management, and Operation Domestic and  
                  International Tourism  
   …………      มัคคุเทศน์             3(3-0-6) 
        Tour Guides 
   ...........       การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                    3(3-0-6)  
                  การจัดนิทรรศการ และการประชุม 
                  Entrepreneurship in Tourism Industry, Exhibition Management, 

       and Meeting 
  ............      การจัดนิทรรศการและการประชุม          3(3-0-6) 
        Exhibition Management, and Meeting 
  ............      สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การจัดนิทรรศการ                3(3-0-6) 
                 และการประชุม 
       Seminar in Tourism Industry, Exhibition Management, 

      and Meeting 
   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  6 หน่วยกิต 
             ………….     สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

             Cooperative Education 
             ………….     ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-0) 
        Professional Experience 
             .............     สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ                                                 3(0-6-0) 
        Seminar in Professional Experience 

   ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

   มติ เห็นชอบในหลักการ 
 
 
 
 



~ 36 ~ 

 

 
  

การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพฒันา  สมัยสามัญ ครั้งท่ี 1/2563 

 

 

  

 3.2 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการท างาน
แบบต่อเนื่องในหลักสูตรการจัดการระดับปริญญาตรี 
  อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการท างานแบบต่อเนื่องในหลักสูตรการจัดการ
ระดับปริญญาตรี) 
 
   มติ เห็นชอบ 
 
 
 3.3 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
 

ชื่อเร่ืองวิจัย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ที่ได้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 50,000 43,384 เสร็จเรียบร้อย อยู่ใน
กระบวนการเข้าเล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

ทัศนคติของผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนาและประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การ
ยุติปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ 50,000 50,000 คงเหลือ บทท่ี 5 

ระบบยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา
ท่ี ดินท ากิ น ไ ร้ สิทธิ์ ในพื้ น ท่ี  3 
จังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราช
และพัทลุง) ด้วยการจัดประชุม
สาธารณะว่าด้วยเรื่องข้อเสนอ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน  

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 90,000 87,748 ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบการพัฒนาระบบบัญชี
ครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามหลัก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
กรณีศึกษาพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 120,000 70,642 เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีไม่สอดคล้อง
กัน 
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 3.4 เ ร่ือง การพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอท่ี
ประชุมการพิจารณาการจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบเนื่องจาก 
แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งท่ี 12/2562 วาระ 5.1 เรื่องพิจารณา
อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ    มีมติดังนี้ 
  1. อนุมั ติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

  1.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณท่ีมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายของวิทยาลัย     
การจัดการเพื่อการพัฒนา  

  1.2 ให้จ่ายโบนัสได้ในกรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ส่วนท่ีเกินให้จ่ายได้    
ไม่เกิน 1 ใน 4 ของรายได้ท่ีสูงกว่ารายจ่าย 
 2. มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
จัดสรรโบนัส และเสนอกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัสต่อไป 

  มติ เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง นโยบายจากประธาน 
  4.1 เร่ือง นโยบายจากประธาน  
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณา 
 5.1 เร่ือง การก าหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อ

ขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาการก าหนด
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประเมินผลการสอนต้องมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกท่ีร่วมกันประเมิน จึงขอก าหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
บุคคลภายใน 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวนเงิน 
1 ประธานอนุกรรมการ 600 
2 อนุกรรมการ 500 
3 อนุกรรมการและเลขานุการ 500 

 
บุคคลภายนอก 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวนเงิน 
1 อนุกรรมการ 1,000 

 
  มติ เห็นชอบ  
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 5.2 เร่ือง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และขอประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ ดร.
วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
  อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 
27 ตุลาคม 2561 ข้อ 15 ก าหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้   
 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์    อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ    อนุกรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติ เห็นชอบ  
 

 5.3 เร่ือง การเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 11 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอท่ี
ประชุมการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 11 (The 11TH  ASEAN+9 International Conference 
on Business , Economics , Finance and Innovation) ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-
17.00 น.  โดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเงินในการเป็นเจ้าภาพร่วม ดังนี้ 
 
ขอรับการสนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพร่วม 

ขอรับการสนับสนุนจากเจ้าภาพ
ร่วม 

เจ้าภาพร่วมได้สิทธิประโยชน์ 

จ านวน 44,000 บาท - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ี
พักของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทน
ของเจ้าภาพร่วม 

- มีช่ือและตราสัญลักษณ์ ของหน่วยงาน/องค์กร 
ในการจัดตกแต่ง Backdrop ของงานประชุม
วิชาการฯ และในรูปเล่มของรายงานการประชุม
ฯ (Proceeding) ท้ังในแบบรูปเล่มท่ีบันทึกใน 
CD และแบบ Online 
(ผู้สมัครท่ัวไปช าระค่าลงทะเบียนผลงานละ 
5,500 บาท) 

จ านวน 22,000 บาท - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ี
พักของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทน
ของเจ้าภาพร่วม 

- มีช่ือและตราสัญลักษณ์ ของหน่วยงาน/องค์กร 
ในการจัดตกแต่ง Backdrop ของงานประชุม
วิชาการฯ และในรูปเล่มของรายงานการประชุม
ฯ (Proceeding) ท้ังในแบบรูปเล่มท่ีบันทึกใน 
CD และแบบ Online 
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- รับสิทธิ์ส่งบทความโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
จ านวนไม่เกิน 5 บทความ 
(ผู้สมัครท่ัวไปช าระค่าลงทะเบียนผลงานละ 
5,500 บาท) 

จ านวน 9,000 บาท - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ี
พักของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทน
ของเจ้าภาพร่วม 

- รับสิทธิ์ส่งบทความโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
จ านวนไม่เกิน 2 บทความ 
(ผู้สมัครท่ัวไปช าระค่าลงทะเบียนผลงานละ 
5,500 บาท) 

 
มติ เห็นชอบ  

  
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
   6.1 เร่ือง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2563 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2563  วันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2563 

 
มติ  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัย

สามัญ ครั้งท่ี 2/2563  วันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปาริชาต 2 ช้ัน 3 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และประชุม
ทางไกล ณ ห้องประชุม c206 ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
เลิกประชุม  เวลา 15.40 น. 
 
 
 
 (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)  
 นักวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 

 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 




