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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   : 25530101105152 
 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
  ภาษาอังกฤษ    :          Master of  Business Administration 

 
22. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration 

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. 
  (ภาษาอังกฤษ)   : M.B.A. 

 
3. วิชาเอก   : ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1     36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 

 แผน ข     36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท 
   
 5.2 ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปน็ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

   

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  

ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  

     ในคราวประชุมครั้งที ่13(4/2563) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563)                          
     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.25631 (9/2561)พ.ศ.2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       

ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1)   พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน 

(2)   ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการ    
(3)   อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(4)   นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 
1 4-1005-00087-29-8 อาจารย์ นางสาวสุนันทา  

เหมทานนท์ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2557 

2548 

2542 

Ph.D. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 

การตลาด 

การตลาด 

Monash University, Australia 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2 1-8099-00019-67-0 อาจารย์  นางสาวพัชราภรณ์ 
บุญเลื่อง 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

2559 

 

2550 

 

 

2549 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

 

B.A. 

Tourism 

Management 

International travel 

and Tourism 

Management 

Tourism Industry 

Management 

Griffith University, Australia, 

 

Oxford Brookes University, 

U.K. 
 

International College,  
ม.มหิดล 

3 4-8601-00002-30-2 อาจารย์ นางณัฐธิดา     
สุวรรณโณ* 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2550 

 

2537 

2532 

Ph.D. 
 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Information and 

Mechanical System 

Engineering 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

University of Yamanashi, 

Japan 

 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

* อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวชิาการด้านบรหิารธุรกจิ 

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาการจัดการ 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี             
เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมถึงรูปแบบการด าเนินการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ระบบการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิด
การครอบง าโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลทางวัฒนธรรม และอ านาจเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ไหลบ่า   
เข้าสู่ประเทศอ่ืนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ท าให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้น การพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่ างใกล้ชิด 
ก่อให้เกิดสังคมความรู้ยุคข่าวสารข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล 
โดยผ่านอีเมล์ อินเตอร์เน็ต และ World Wide Web ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเป็นจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกระจายความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วย
ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเรียนรู้ได้มากขึ้น จนสังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge based society) 
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ                  
1) การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) สร้างความเป็นนานาชาติ และ 4) พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก มีระบบการเรียนการสอนที่
มีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น และเป็นแกนหลักในการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย/ 
ทุกระดับ และก าหนดตัวชี้วัด ที่ 1 คือการผลิตบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ และการ
พัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย คือ จ านวนผู้เรียนแบบ Non Degree ในพ้ืนที่เป้าหมาย (Area Base) นั้น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการจัดเตรียมหลักสูตรให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยมีความรู้ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยก าลังตกอยู่ในภาวะปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องสร้างสารสนเทศ (Information) และ ปัญญา (Intelligence) เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ                   
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาแรงงาน และการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 

Advantage) เพ่ือสร้างประเทศไทยให้มี เศรษฐกิจแบบมีความรู้ เป็นฐาน (Knowledge-Based Economy)                   
สร้างเศรษฐกิจดิจิ ทัล (Digital Economy) ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12                        
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(พ.ศ.2560-2564) จึงให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ซึ่งจ าต้องอาศัยปัญญาและสารสนเทศในกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process)                  
แก่ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่าที่จะอาศัยทุนหรือแรงงานแบบเดิม  

ในขณะที่เราเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เข้ามาทดแทนแรงงาน 
การว่างงาน ดังนี้สถาบันการศึกษาควรเร่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการเรียนการสอน
ควบคู่กับการท างานจริง มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยองค์ความรู้ สามารถสร้างความคิดใหม่ๆ สามารถน าการวิจัยหรือ
เทคโนโลยีมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0 และควรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
แบบ Start up ให้ผู้เรียนเพื่อให้เป็นบุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาและเจอปัญหาใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
 ผลกระทบจากข้ อ  11 .1  และ 11 .2  ท าให้ ทิ ศท างและแนวโน้ มของการจั ดการเรียนการสอน                              
ทางด้านบริหารธุรกิจเปลี่ยนไปจากเดิม โดยจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและทักษะแห่งศตวรรษที่  21 เข้าด้วยกัน และปรับปรุงหลักสูตรให้เน้น              
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดการเรียนการสอนแบบโมดูลซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมเรียนเพ่ือ
เก็บหน่วยกิตไว้ส าหรับการศึกษาต่อในอนาคตได้ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมส าหรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานสากลคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และ
พันธกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการในช่วงปี 2563-2566 อีกด้วย  
  ส าหรับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางของ OBE (Outcome Based Education) โดยเริ่มจากส ารวจความต้องการลักษณะของมหาบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เช่น 
ศิษย์ปัจจุบัน 15 ราย ศิษย์เก่า 10 ราย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 ราย อาจารย์ผู้สอน 8 ราย ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
14 ราย รวมถึงได้น าวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ  และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันพบว่า คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่ต้องการคือต้องเป็นผู้
ที่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางธุรกิจ  มีความยืดหยุ่น มีความเป็นผู้ประกอบการ                 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมีคุณค่าหลักคือ M-Mankind                          
B-Business และ A-Analytics & Adaptability เมื่อมหาบัณฑิตส าเร็จจากหลักสูตรนี้จะมีผลการเรียนรู้ที่ได้รับคือ 
4Ps ประกอบด้วย Professional - มีความเป็นมืออาชีพ Procreation – มีความคิดสร้างสรรค์ Proactive –                  
มีความกระตือรือร้นในการท างาน และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ Productive – ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ เมื่อได้
คุณลักษณะของมหาบัณฑิตแล้วทางหลักสูตรได้จัดท ารายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  โดยในหลักสูตรที่
ป รับปรุ งใหม่นี้  เน้ น รายวิช าเลื อก ใน  3  กลุ่ มหลั กคื อ  (BI and 2 BM) คือBI (Business Analytic and 
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Innovativeness) BM (Business Management) และ BM (Branding and Marketing) นอกจากนั้นยังเพ่ิม
รายวิชาที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) และเพ่ิมความร่วมมือกับองค์กรเอกชนให้มากขึ้น 
เพ่ือให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีผลการเรียนรู้ที่สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ ผู้ใช้บัณฑิต
และ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
 
 12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน  
          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่
มีคุณภาพสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และของคณะวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นให้
มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์เป็น คิดเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางธุรกิจ ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างมหาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
   ไม่มี 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

   ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
   ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญหลักการและเหตุผล/ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนา
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ    
เพ่ือแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 
และเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้เรียนในภาคใต้มาโดยตลอด หลักสูตรฯมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ของสกอ.ในทุกๆ 5 ปี และมีการปรับรายละเอียดในหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในทุกรอบของการปรับปรุง และในรอบของการปรับปรุงปัจจุบันหลักสูตรได้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0               
บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งรัฐบาลมีกรอบแนวคิด ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน 
ป ระช าช น มี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  แ ล ะมี ร าย ได้ ที่ ดี ขึ้ น  เชื่ อ ม โย งกั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  พ .ศ .2561-2565                                           
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็น
พลเมืองโลก มีระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น  และเป็น
แกนหลักในการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ และก าหนดตัวชี้วัด ที่  1 คือการผลิตบัณฑิตที่ประสบ
ความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย คือ จ านวนผู้เรียนแบบ Non Degree ใน
พ้ืนที่ เป้าหมาย (Area Base) ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทย  ในยุค
อุตสาหกรรมกรรม 4.0 พบว่า ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีลักษณะเฉพาะ ที่สามารถน าเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือช่วยในการท างานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆ ของ Google หรืออ่ืน ๆ ซึ่งถ้าบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านนี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรได้ดี และควรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start 

up ให้ผู้เรียนเพ่ือให้เป็นบุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาและเจอปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนั้นจากผลการส ารวจ
ของผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตรคือศิษย์เก่า ผู้ที่คาดว่าจะมาเรียนในหลักสูตร คณาจารย์ของหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่า ต้องการมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  มีความคิด
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สร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ มีภาวะผู้น า มีความเป็นผู้ประกอบการ มีวิชาที่เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเข้ามาใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาในปัจจุบันต้องการให้มีการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นหลัก มีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง ต้องการเรียนในสถานที่ประกอบการจริง และผู้ใช้
บัณฑิตยังคงมีความต้องการรับมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้เข้าท างาน หรือต้องการให้บุคลากรขององค์กร
ตนเองพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้วยการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 

ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัย การบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ                   
มีความเป็นผู้น า สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ  และการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจเพ่ือน าไปแก้ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและชุมชนในภาคใต้ได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบของสังคม ด าเนินชีวิตโดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย  สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาและตัดสินใจ               

บนพื้นฐานของข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรและสังคมในภาคใต้  
3. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม โดยเน้นการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงในบริบทของพ้ืนที่ภาคใต้ 
4. มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ

ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. มีความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

6. มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ การวิจัยและการติดต่อสื่อสาร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเน้นการเรียนให้ผู้เรียนสืบหา
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนให้ผู้เรียน
สืบหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบเน้นให้ผู้เรียนสืบหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้ 

1. จ านว 1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะ การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นการเรียนให้ผู้เรียน สืบหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้ 
3.  ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                   
การเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนให้
ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 . สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตี พิ ม พ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
3. สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอน 
ต าราที่มาจากผลงานวิจัย 

4. สนับสนุนการดูงานการหาโจทย์วิจัย
จ า ก ชุ ม ช น  ภ า ค เ อ ก ช น                   
เพ่ือก าหนดหัวข้อวิจัยและการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 

5. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าไปมีส่วน
ร่ ว ม ใ น อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น                    
ภาคธุรกิจ เพ่ือน าประสบการณ์จริงมา
ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

6 . ส นั บ ส นุ น ให้ อ าจ า รย์ ป ระจ า
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนให้ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ เข้ าร่วมประชุม              
ทางวิชาการ 
3 . จ า น วน สื่ อ ก า รส อ น  แ ล ะต า ร า                 
ที่มาจากผลงานวิจัย 

4. จ านวนครั้งต่ออาจารย์ในการดูงานหรือ
ประชุมเพ่ือหาโจทย์วิจัย 

5. จ านวนความร่วมมือขององค์กร /                  
ปีการศึกษา 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาผลงานเพ่ือเข้ าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ  
บัณฑิตศึกษา  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
 นอกวัน – เวลาราชการ  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. 

     วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

  ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน 

  ปีการศึกษา 2564-256... ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
  แผน ก แบบ ก1 
 1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

 2) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ผ่าน   
   ประสบการณ์การท างานในสาขาที่เลือกท าวิจัย และ/หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

       เผยแพร่ในสาขานั้นๆ มาก่อน 

 3) คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  แผน ก แบบ ก2 
 1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 

 2) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 และ                 
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การท างานในสาขาที่เก่ียวข้องด้านบริหารธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี 

 3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
  แผน ข 

1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 

2)   เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 และ              
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การท างานในสาขาที่เก่ียวข้องด้านบริหารธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1) นักศึกษาที่รับเข้ามามีความหลากหลายในสาขาวิชาและขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจ                    

ซึ่งเป็นรายวิชาที่จ าเป็นของหลักสูตร   
  2) นักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่ที่ไม่ใช่นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความเข้าใจ 

   กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการใช้สารสนเทศน้อย  
 3) นักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่บางคนยังขาดทักษะการอ่านและเขียนบทความวิชาการท่ีเป็นทั้งภาษาไทย     
       และภาษาอังกฤษ  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูลซื่งเอ้ือต่อการเป็น                    

ผู้ร่วมเรียนให้กับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเรียนในรายวิชาที่สนใจก่อนได้เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนจริง 
และการเรียนการสอนในปัจจุบันมีทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์อย่างหลากหลายที่ให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าได้ และมีการดูงานนอกสถานที่จากตัวอย่างจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  

  2) การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการใช้สารสนเทศ 
สามารถจัดการได้โดยหลักสูตรมีการจัดโครงการที่ เชิญวิทยากรจากส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร และท่ีสอนโดยคณาจารย์ของหลักสูตรมาให้ความรู้เพิ่มเติม  

   3) การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                         
โดยหลักสูตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาที่สนใจได้เรียนเพ่ือฝึกทักษะและเทคนิค            
การอ่าน การเขียนบทความวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทักษะการน าเสนอบทความในที่ประชุม 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับปริญญาโท 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2563 2564 2565 2566 2567 

แผน ก 

แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 2 2 2 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 13 13 13 13 13 

ชั้นปีที่ 2 - 13 13 13 13 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 13 13 13 13 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 25 25 25 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 ระดับปริญญาโท 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2563 2564 2565 2566 2567 
จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 

ค่าหน่วยกิต 2,880,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
รวม 3,480,000 6,960,000 6,960,000 6,960,000 6,960,000 

หักมหาวิทยาลัย 12% 417,600 835,200 835,200 835,200 835,200 

รายรับหลังหักมหาวิทยาลัย 3,062,400 6,124,800 6,124,800 6,124,800 6,124,800 

หักคณะและภาควิชา 25%+5% 918,720 1,837,440 1,837,440 1,837,440 1,837,440 

รายรับของหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,143,680 4,287,360 4,287,360 4,287,360 4,287,360 

 

 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 234,000 248,040 262,922 278,698 295,420 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 1,126,400 1,942,800 1,942,800 1,942,800 1,942,800 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
รวม (ก) 1,360,400 2,190,840 2,205,722 2,221,498 2,238,220 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ข) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ก) + (ข) 1,380,400 2,210,480 2,225,722 2,241,498 2,258,220 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  แผน  ก  แบบ ก1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  
  แผน  ก  แบบ ก2 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  
  แผน  ข 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

  - สารนิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
  
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา 
  หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
 460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม   6 ((5)-2-11) 
  (Innovative Entrepreneurship) 

 460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมัย 6 ((5)-2-11) 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   6 ((5)-2-11) 

 (Excellence Strategic Management) 

  หมวดรายวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
1) กลุ่มรายวิชา Business Analytic and Innovativeness 

460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ 6 ((5)-2-11) 

 (Business Data Analytic and Business Intellegence) 

 460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ส าหรับโลกธุรกิจใหม่  6 ((5)-2-11) 

 (Innovation and Creative thinking for the New Business World)  

 460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล    6 ((5)-2-11) 

(Digital Business Development) 
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2) กลุ่มรายวิชาเลือก Business Management  
460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 6 ((5)-2-11) 

(New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 

460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน                          

ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน     6 ((5)-2-11) 

(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)  

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก    6 ((5)-2-11) 

(Global Business Experience) 

3) กลุ่มรายวิชาเลือก Branding and Marketing 

460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจัดการแบรนด์สู่ความส าเร็จ 6 ((5)-2-11) 

 (Designing and Managing Brand to Success) 

 460-518 ชุดวิชาการยกระดับธุรกิจด้วยการจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 6 ((5)-2-11) 

 (Leveraging Business through Creative Marketing Management) 
 460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์   6 ((5)-2-11) 

 (Digital Marketing and Analytics) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้อง

สอดคล้องกับโมดูลวิชาเลือกที่สนใจ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
 460–700  สารนิพนธ์   6(0-18-0) 
  (Minor Thesis) 
  460–800  วิทยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 (Thesis) 
  460–801  วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 
    (Thesis) 
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3.1.3.3 ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 

  - ตัวเลขต าแหน่งแรกข้ึนต้นด้วยเลข 4 หมายถึงรายวิชาที่จัดสอนโดย  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  ตัวเลขต าแหน่งที่ 2 และ 3 นั้น มีความหมายถึงกลุ่มวิชา ได้แก่ เลขรหัส 460 หมายถึง 
กลุ่มรายวิชาบริหารธุรกิจ 

  ตัวเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี/ระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

  ตัวเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ 
  เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 

 เลข 1-3  หมายถึง กลุ่มรายวิชาเลือก 

 เลข 7  หมายถึง กลุ่มวิชาสารนิพนธ์  
  เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 
   ตัวเลขต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ล าดับรายวิชา 

 

 3.1.3.4 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Aactive 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้  
                  แบบ active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.5 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก1  
 ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 460–800  วิทยานิพนธ์      6 (0-18-0) หน่วยกิต 
  (Thesis) 
     รวม    6 (0-18-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460–800  วิทยานิพนธ์    9 (0-27-0) หน่วยกิต 

   (Thesis) 
     รวม  9 (0-27-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 460–800  วิทยานิพนธ์    9 (0-27-0) หน่วยกิต 

  (Thesis) 
     รวม  9 (0-27-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460–800  วิทยานิพนธ์    12 (0-36-0) หน่วยกิต 

  (Thesis) 
     รวม  12 (0-36-0) หน่วยกิต 
 

    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 
 แผน ก แบบ ก2  

 ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม    6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

  (Innovative Entrepreneurship) 

460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมัย 6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

     รวม  12 ((10))-4-22) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ  6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

 (Excellence Strategic Management) 

  460–801  วิทยานิพนธ์   3 (0)-9-12) หน่วยกิต 

  (Thesis) 
     รวม  9  หน่วยกิต    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

 460–801  วิทยานิพนธ์    6 (0)-18-0) หน่วยกิต 

  (Thesis) 
     รวม  6 (0)-18-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460–801  วิทยานิพนธ์    9 (0)-27-0) หน่วยกิต 

   (Thesis) 
     รวม  9 (0)-27-0) หน่วยกิต 

    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

แผน ข  
 ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

  (Innovative Entrepreneurship) 

 460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมัย 6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

     รวม  12 ((10-4-22) หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

 (Excellence Strategic Management) 

 xxx–xxx ชุดวิชาเลือก   6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 

     รวม  12 ((10))-4-22) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 xxx–xxx  ชุดวิชาเลือก    6 ((5)-2-11) หน่วยกิต 
 460–700 สารนิพนธ์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

   (Minor Thesis) 
     รวม  9 0หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460–700 สารนิพนธ์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  (Minor Thesis) 
     รวม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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3.1.3.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม   6 ((5)-2-11) 
  (Innovative Entrepreneurship) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ การพัฒนาและประเมินโอกาสของ               

การประกอบการ การพัฒนาแผนส าหรับธุรกิจใหม่ การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่กับงานบริหารธุรกิจ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจ 
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ การใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การวางแผนการวิจัย การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนงานวิจัยในอดีต 
การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างานจากสถานประกอบการจริง  

 Characteristics of entrepreneurs; necessary skills for entrepreneurs; developing and 

evaluating entrepreneurial opportunities; developing plan for new ventures; innovative 

entrepreneurship; the application of new technology in business; internet of things; blockchain; 

artificial intelligence applications for business; social media platforms; ethics and cyber security; 

business; social media platforms; ethics and cyber security; business research methodology; the 

using of research process to solve business problems; researching planning; document 

searching; literature reviews; research process design; data collection; data analysis; interpreting 

results from research processing; the using of software packaging for data analysis and data 

presentation; field trip for work integrated learning from real workplace 

 
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมัย 6 ((5)-2-11) 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมาย
เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการเสียภาษี แนวคิดการบริหารและหน้าที่หลักใน
บริหาร การวางแผน การอ านวยการ การน า และการควบคุมก ากับดูแล แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิดการออกแบบองค์การ 
การจัดหา การพัฒนา การรักษา การสร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน การ
จัดการด าเนินการ การออกแบบการด าเนินการร่วมสมัย การวางแผน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ แนวคิด
และหลักการพ้ืนฐานของการจัดการแบบลีน การประยุกต์ใช้การจัดการแบบลีนและไคเซ็นในองค์กร การปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการของเสียในองค์กร การดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง  
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Laws of the establishment of a business enterprise, laws related to business activities, 

laws of financial instruments, personal income tax, corporate income tax, value-added tax, 

specific business tax, custom duty, excise tax, ethics in business and taxation; general 

management concepts and key functions of management, planning, organizing, leading, 

controlling, Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support 

managerial functions effectively and efficiently, Organizational design concept, recruitment, 

development, retention, motivation, competitive advantage for sustainable growth; operating 

management; contemporary operating systems design; planning; business quantitative analysis; 

concept and principle of lean management; the application of lean management and kaizen in 

organization; improvement and development of production process; waste management; 

environmental concern and corporate social responsibility; field trip for work integrated learning 

from real workplace 

 

460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   6 ((5)-2-11) 

 (Excellence Strategic Management) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในระดับองค์กรระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ 

การด าเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่งและโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การเติบโต เพ่ือการ

ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่หลากหลาย รายงานทางการเงินที่ต้องจัดท าตามกฏหมายและข้อบังคับ การวิเคราะห์

รายงานทางการเงินและการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ การพยากรณ์รายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การ

วิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน การระดมทุน การ

จ่ายคืนผู้ถือหุ้น การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Strategic management of business; application of strategy in corporate, business and 

functional level; industry analysis; competitive rivalry and organizational structure; company 

growth strategy for diversifying into various business types; case studies; financial reports in 

compliance with law and regulations; financial report analysis and security measurement; 

financial report forecasting; business valuation; analysis and investment decision; source of 

capital; capital structure and cost of capital; capital raising; distribution to shareholder; field trip 

for work integrated learning from real workplace 
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 460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ 6 ((5)-2-11) 

 (Business Data Analytic and Business Intelligence) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางสมองในการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์ กระบวนการรู้คิด 

กระบวนการรับรู้ ความตั้งใจ การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การวิจัยผู้ใช้ การสร้างตัวละครสมมติของผู้ใช้ 
การสร้างสถานการณ์จ าลอง หลักการออกแบบ การสร้างต้นแบบ การประเมินแบบฮิวริสติก การทดสอบผู้ใช้
องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การหาโอกาสทางธุรกิจ
จากข้อมูลขนาดใหญ่ การท าเหมืองข้อมูล ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์กลุ่มด้วยโปรแกรมสถิติ                     
การประยุกต์ใช้ การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Introduction to design thinking and creativity; creativity process and creativity 

development techniques; human information processing; cognition; perception; attention; user-

centered design; user research; persona scenarios; design principles; prototyping; heuristic 

evaluation; user testing; big data component; big data management; big data analysis; business 

opportunity from big data; data mining; example of organization using big data; cluster analysis 

with statistical program; application; field trip for work integrated learning from real workplace 

 
 460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ส าหรับโลกธุรกิจใหม่  6 ((5)-2-11) 

 (Innovation and Creative thinking for the New Business World)  

แนวคิดทางนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมในการบริหาร กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การจด
ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ การสร้างคุณค่า วิธีการคิดและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในคุณค่าในลักษณะต่าง ๆเพ่ือความได้เปรียบต่อคู่แข่ง การสร้างให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ กรณีศึกษาสมองและ
แบบแผนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการตั้ง
ค าถามเพ่ือกระตุ้นการคิด การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดแบบต่างๆ แนวคิดกลยุทธ์ทางนวัตกรรม กระบวนการ
สร้างกลยุทธ์ทางนวัตกรรม การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Innovation concepts; administrative innovation environment; innovation creation and 

development process; intellectual property registration; innovation development for applying 

to business; value creation; thinking methods and creating value change for competitive 

advantage; new demand creation; brain and human thinking pattern; creative thinking skill 

development; creative thinking technique; questioning technique for stimulate thinking; 

innovation creation with several thinking; innovative strategy concept; innovative strategy 

creation process; field trip for work integrated learning from real workplace 
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 460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล    6 ((5)-2-11) 

(Digital Business Development) 
บริบทใหม่ของการท าธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมและกลยุทธ์

ส าหรับธุรกิจดิจิทัล การเรียนรู้ทางบัญชีและการเงิน การจัดการเนื้อหาดิจิทัล การเข้าถึงลูกค้าด้วยการตลาดดิจิทัล 
การออกแบบงานกราฟิกด้วยสื่อดิจิทัล การโปรโมทธุรกิจผ่านโฆษณาดิจิทัล การตลาดดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
การส่งมอบและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินดิจิทัล การ
พัฒนาธุรกิจด้วยสื่อใหม่ การสร้างแผนธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการแผนธุรกิจดิจิทัล โลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจดิจิทัล
การศึกษาดูงาน การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

New business paradigm; knowing laws, rules and regulations in digital business; 

innovation and strategy for digital business; understanding finance fundamental; digital content 

management; reaching customers with digital marketing; graphic design by digital media; 

promoting business with digital advertising; digital marketing on social media; delivering and 

selling products online via internet; doing financial payment and transaction by digital money; 

developing business with new media; formulating a digital business plan; workshop on digital 

business plan; logistic for digital business study visit; field trip for work integrated learning from 

real workplace 
 

 460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 6 ((5)-2-11) 

(New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ                         

การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและธุรกิจ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ                       
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ความท้าทายและปัญหาของธุรกิจใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ 
กิจกรรมทางธุรกิจในด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจ  ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่ วงจรชีวิตของธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจ การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Analysis of internal and external business environments; effects of environments on 

business; trend and market analysis; identify business opportunity; opportunity evaluation; 

feasibility analysis; challenges and problems of new ventures; formulating strategies for new 

venture; business activities: production, marketing, finance, accounting, and human resource 

management; relationships among business functions; New venture creation process; business 

life cycles; business concept development and writing a business plan; field trip for work 

integrated learning from real workplace 
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460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน                          

ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน     6 ((5)-2-11) 

(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)  

ประเด็นและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการบรรยายของผู้บริหารระดับสูง                     

การเรียนรู้จากวิสัยทัศน์ การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์ หลักการและวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ และ

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการ

จริง 

Issues and experiences in doing business in disruptive era by CEOs as guest speakers; 

learning from vision, positive thinking, and creative ideas; principles and methods of undertaking 

sustainable business in disruptive era; competitive advantage; value creation; business ethics; 

corporate social responsibility; field trip for work integrated learning from real workplace 

 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก    6 ((5)-2-11) 

(Global Business Experience) 

สภาพแวดล้อม กระบวนการปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจโลก การวิเคราะห์การร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ                       

การด าเนินการค้าขายกับต่างประเทศ การคิดข้ามวัฒนธรรม การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์โซ่อุปทานระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจ

สมัยใหม่ การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ  การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการ

เรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Global business environments; practices and processes in doing global business; the 

analysis of joint venture; international trading; cross-cultural thinking; international marketing; 

international finance; international human resource management; International supply chain 

strategy and logistics management in modern business; supply chain network design; 

international business experience; field trip for work integrated learning from real workplace 
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 460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจัดการแบรนด์สู่ความส าเร็จ 6 ((5)-2-11) 

  (Designing and Managing Brand to Success) 

แนวคิดและความส าคัญของแบรนด์ การจัดการแบรนด์ วิวัฒนาการของการเข้าใจลูกค้าในการ                      
สร้างแบรนด์ การวิเคราะห์และออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ โช่คุณค่าของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ การก าหนด
คุณค่าแบรนด์ การวางต าแหน่งแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแบรนด์ การสื่อสาร      
แบรนด์ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์; การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการวัดละระบบการจัดการจัดการ
คุณค่าแบรนด์ การเชื่อมโยงแบรนด์กับตัวตนของลูกค้า การปรับแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า                   
ด้วยแบรนด์ การจัดการแบรนด์ระดับโลก  การลงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถาน
ประกอบการจริง 

Concepts and importance of brand; brand management; evolution of customer insights 

in brand building; brand identity analysis and design; brand value chain; brand equity; brand 

value proposition; brand positioning; designing marketing programs to build brand equity; brand 

communication; brand storytelling; branding in digital era; developing brand equity 

measurement and management system; connecting brand to customer-self; rebranding; creating 

customer experience toward brand; global brand management; field trip for work integrated 

learning from real workplace 

 

 460-518 ชุดวิชาการยกระดับธุรกิจด้วยการจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 6 ((5)-2-11) 

   (Leveraging Business through Creative Marketing Management) 

แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การสร้างสรรค์

โอกาสทางการตลาด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการจัดการการตลาด การถอดรหัสพฤติกรรม

ผู้บริโภคเพ่ือออกแบบส่วนประสมทางการตลาด การออกแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือให้ตอบสนองตามเป้าหมาย

ทางการตลาด การพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต การบูรณาการส่วนประสมทางการตลาด

สมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ จรรยาบรรณนักการตลาดยุคใหม่ การลงพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้

กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Concepts of modern marketing management; marketing environmental change; creating 

marketing opportunity; interaction between consumer behavior and marketing management; 

encoding consumer behavior to design marketing mix; designing consumer behavior to response 

marketing goals; forecasting consumer behavior future trends; integrating modern marketing mix; 

creative marketing strategy; ethics for modern marketers; field trip for work integrated learning 

from real workplace 
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 460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์   6 ((5)-2-11) 

แนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจของการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล   

ส่วนประสมการตลาดดิจิทัล การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า การจัดการ                

ส่วนประสมทางการตลาดในช่องทางที่หลากหลาย กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า 

คุณภาพบริการดิจิทัล การออกแบบและจัดการเนื้อหา การวางแผนเนื้อหาดิจิทัล ความผูกพันของลูกค้าออนไลน์ 

การตลาดเชิงสัมพันธภาพโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล การวัดและการวิเคราะห์ทางการตลาดดิจิทัล การลงพ้ืนที่เพ่ือ

บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถานประกอบการจริง 

Concepts and interesting issues of digital marketing; digital marketing environments 

analysis; digital marketing mix; digital technology adoption; creating customer journey map; 

managing marketing mix in OMNI channels; digital marketing strategies; customer experience 

design; digital service quality; content design and management; digital content planning; online 

customer engagement; relationship marketing using digital platforms; digital marketing metrics 

and analytics; field trip for work integrated learning from real workplace 

 

 460–700   สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
                     (Minor Thesis) 

การค้นคว้าด้วยตัวเองเกี่ยวกับปัญหาทางบริหารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง นักศึกษา
จะต้องท าเค้าโครงน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติหัวข้อ สอบป้องกันและสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  

Self-study focusing on business proplem; with developing research problems from 

real situations; student must submit a minor thesis proposal to committee for approveal, 

defensive exam, and minor thesis or part of minor thesis must be made public to be searched 

 

 460–800   วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 

การค้นคว้าและวิจัยทางการบริหารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง ตามลักษณะ
เนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Study and research in business administration with developing research problems 

from real situations based on courses in curriculum under supervision of advisory committee 

 

 

 



28 

 

 460–801   วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 (Thesis) 

การค้นคว้าและวิจัยทางบริหารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Study and research in business administration with developing research problems 

from real situations based on courses in curriculum under supervision of advisory committee 



29 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ

หลักสูตร 
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 3-9003-00013-26-1 รองศาสตราจารย์ นางศศิวิมล  
สุขบท 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2558 

 

2532 

2526 

Ph.D. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 

 

บริหารธุรกิจ 

การตลาด 

Universiti Utara 

Malaysia, Malaysia 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 85 

2 3-9098-00605-15-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกุลวดี  

ลิ่มอุสันโน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2552 

2547 

 

2544 

ปร.ด. 
บช.ม. 
 

บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
 

การบัญชี 

ม.มหาสารคาม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 88 

3 3-8099-00162-62-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวศิริลักษณ์ 

บางโชคดี 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2551 

 

2545 

 

2543 

Ph.D. 
 

บช.ม. 
 

บธ.บ. 

Accounting 

 

การบัญชีบริหาร 

 

การบัญชี 

Griffith University, 

Australia 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 92 

 

4 3-9399-00242-78-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธีรศักดิ์  

จินดาบถ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2550 

2546 

2544 

กต.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

การตลาด 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 94 
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ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

5 4-8601-00002-30-2 อาจารย์ นางณัฐธิดา     
สุวรรณโณ 

ปริญญาเอก 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2550 

 

 

 

2537 

 

2532 

Ph.D. 
 

 

 

 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Information 

and 
Mechanical 

System 

Engineering 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

University of 

Yamanashi, Japan 

 

 

 

ม.สงขลานครินทร์ 
 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 96 

 

6 4-1005-00087-29-8 อาจารย์ นางสาวสุนันทา  
เหมทานนท์ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2557 

 

2548 

2542 

Ph.D. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 

 

การตลาด 

การตลาด 

Monash University, 
Australia 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 98 

7 1-8099-00019-67-0 อาจารย์ นางสาวพัชราภรณ์ 
บุญเลื่อง 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

2559 

 

2550 

 

 

 

2549 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

 

 

B.A. 

Tourism 

Management 

International 

travel and 

Tourism 

Management 

Tourism 

Industry 

Management 

Griffith University, 

Australia 

Oxford Brookes 

University, U.K. 
 

 

International 

College, ม.มหิดล 

 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 100 
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ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

8 1-9098-00022-24-4
  

อาจารย์ นางสาวดรณีกร  
สุปันตี 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2558 

 

 

2551 

 

2549 

Ph.D. 
 

 

M.Sc. 
 

บธ.บ. 

Human 

Resource 

Management 

International 
Business 

การจัดการ 

Griffith University, 

Australia 

 

University of 
Hertfordshire, U.K. 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 102 

9 3-1001-00642-92-0 อาจารย์ นางสาวศิรินุช  
ลอยกุลนันท์ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

2558 

 

2548 

 

 

2546 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
 

 

B.B.A. 

Management 

 

International 

Business 

Management 

Accounting 

University of 

Reading U.K. 
Manchester  

Metropolitan 

University, U.K. 
ม.อัสสัมชัญ (ABAC) 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 104 

10 3-9098-00742-64-2 อาจารย์ นายมัทนชัย 

สุทธิพันธุ์ 
ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

2555 

 

 

2544 

 

 

2542 

Ph.D. 
 

 

บธ.ม. 
 

 

บธ.บ. 

Accounting 

and Finance 

 

การบัญชี
วางแผนและ
ควบคุม 

การบัญชี 

University of 

Newcastle, 

Australia 

ม.เกษตรศาสตร์ 
 

 

ม.สงขลานครินทร์ 
 

 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 106 
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ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง

วิชาการ

11 3-9599-00353-68-1 อาจารย์ นางวันอามีนา 
บอสตัน อลี 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2560 

2554 

2551 

D.B.A 

M.B.A. 

B.A. 

Management 

International 

Business 

Public 

Relationals 

and 

Journalism 

Victoria University 

Melbourne, 

Australia 

University of 

Southern 

Queensland, 

Australia 

University of 

Southern 

Queensland, 
Australia 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 110 

12 1-1899-0001-3619 อาจารย์ นางสาวกลางใจ 
แสงวิจิตร  

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2557 

2551 

2549 

D.B.A. 

M.B.A. 

บธ.บ. 

Finance 

Finance and 

International 

Business 

การเงิน 

Alliant International 

University, U.S.A. 
University of La 

Verne U.S.A. 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 112 

13 3-9204-0044-8960 อาจารย์ นายทรงสิน 
ธีระกุลพิศุทธิ์ 

ปริญญาเอก 2561 Ph.D. Tourism and 

MICE 

Management 

Western Sydney 

University, Australia 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 114 
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ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง

วิชาการ

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2551 

2544 

บธ.ม. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การจัดการการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนามนุษย์
และสังคม 

การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

ม.สงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14 3-9098-00086-97-4 อาจารย์ นางสาวสุมนา 
ลาภาโรจน์กิจ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2554  

2548 

2544 

2543 

Ph.D. 

M.Sc. 

M.A. 

บธ.บ. 

Marketing 

and Strategy 

International 

Marketing 

Training and 

Human 

Resource 

Development 

การตลาด 

Cardiff University, 

U.K. 
University of  

Strathclyde, U.K. 
University of 

Warwick, U.K. 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 116 

15 3-9699-00307-98-1 อาจารย์ นายธนาวุธ 
แสงกาศนีย์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2551 

2542 

2537 

Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.บ. 

Management 

Sciences 

การเงิน 

การบัญชี 

Universite 

Montpellier ll, 
France 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 119 

ม.สงขลานครินทร์ 
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 3.2.2 อาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า  
 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 3-1499-00304-70-9 

 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นาย 

วิษณุพงษ์               
โพธิพิรุฬห์ 

ปริญญาเอก 

 

 

 
ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตร ี

2557 

 

 

2550  

 
2542 

Ph.D. 
 

 

 

M.S. 

 

ร.บ. 

Public 

Management and 

Organizational 

Behavior 

Human 

Resources and 

Organizations 

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

State University of New 

York at Albany, U.S.A. 
 

 

Cornell University, 

U.S.A. 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2563 : 6 ช.ม. 
2564 : 6 ช.ม. 
2565 : 6 ช.ม. 
2566 : 6 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

หน้า 121 

 
  
3.2.3 อาจารยพ์ิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน  

 “หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน” 

34 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไม่มี 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 

4.2  ช่วงเวลา 

ไม่มี 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและศึกษารายวิชาร่วมกับการวิจัยโดยมีแผนการศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 2 แผน และ แผนสารนิพนธ์ 1 แผน ดังนี้ 

1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) โดยนักศึกษาจะต้อง
เสนอและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 

2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ร่วมกับการท า
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสนอและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 

3)  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ร่วมกับการท าสารนิพนธ์           
6 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสนอและผ่านการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษาที่ 2 

ทั้งนี้งานวิจัยที่ท าในรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพมีกระบวนการวิจัยที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว จะต้อง
น าเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จนกว่านักศึกษาจะ
สอบผ่านวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน
บริหารธุรกิจ แก่องค์กร และชุมชนได้ 

2) นักศึกษาสามารถร่วมคิด ร่วมท างานวิจัยกับผู้ประกอบการ องค์กร และชุมชนได้  
3) นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ส าหรับการท าวิจัย 
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4) นักศึกษาสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง 
 

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก1 

ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่  1 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 

แผน ก แบบ ก2 
ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่  2 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 

 แผน ข 
ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่  2 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1)  วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 

2)  วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2  18 หน่วยกิต 

3)  สารนิพนธ์  แผน ข    6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) จัดปฐมนิเทศแรกเข้าเพ่ือชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการท าวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ 

แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ แนะน าอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ รวมถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของอาจารย์แต่ละท่าน 

 2) นักศึกษาได้โจทย์ในการท าวิจัยจากหลายช่องทางดังนี้ 
2.1) ได้โจทย์วิจัยจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่นักศึกษาท างานอยู่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กร 

2.2) ได้โจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่ชุมชนจากโครงการที่หลักสูตรเป็นผู้จัดเตรียมการลงชุมชน   
เพ่ือหาโจทย์วิจัย 

3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ                
การวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 

4)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5)  จัดเตรียมฐานข้อมูลให้แก่นักศึกษาเพ่ือค้นคว้า โดยประสานกับหอสมุดของมหาวิทยาลัย 

6)  นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ สอบปากเปล่าต่อกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและการประเมินผล 

7)  นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ สอบปากเปล่าต่อกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและการประเมินผลกระบวนการประเมินผล 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
1)  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการติดตามความก้าวหน้า                 

การท าวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบ  
2)  ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3)  ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
4)  ระบุผลการประเมินเป็น P (ผ่าน) และ/หรือ N (ไม่ผ่าน) จากหน่วยกิตในแผนการศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. สามารถบูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
ธุรกิจต่อองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

1. .ส่ งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน บริหารธุรกิจ                 
จากกรณี ศึ กษ าใน พ้ื นที่  ห รื อจากงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย  และ                        
ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
2. ให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาในห้องเรียนและพ้ืนที่จริง 
3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
ในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์จากโจทย์หรือปัญหา
วิจัยที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเองหรือองค์กรที่ท างานอยู่ 

2. มีความสามารถและมีทักษะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาธุรกิจเป็นของตนเอง 

1. การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
3. จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจากวงการธุรกิจมาให้ความรู้และ
ประสบการณ์ 
 

3. สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีและมีความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. มีการดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Module 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

2. มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดับหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหา และแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ  
1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

 2. ความรู ้
2.1 อธิบายและเลือกใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล. และความรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม  
2.2 อธิบายกระบวนการวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง  

 3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สร้างงานวิจัยทางธุรกิจอันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาของพ้ืนที่ภาคใต้  
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกทั้งใน
ภาวะของผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 

4.2 มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับใช้
ในการศึกษาและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ  
5.2 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสม  
5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเทคนิคการสื่อสารที่ เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหา และ
แ ส ด ง อ อ ก ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณ ทางธุ รกิ จและ
ล าดับความส าคัญของปัญหาได้
อย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ 
1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และเสียสละโดยยึดถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ความรู้ 
2.1 อธิบายและเลือกใช้ความรู้
ด้ าน บ ริ ห ารธุ รกิ จ  ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล. และ
ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า อ่ื น ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจใน
พ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม  
2.2 อธิบายกระบวนการวิจัยที่
ใช้แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้
ได้อย่างถูกต้อง  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สร้ างงานวิ จั ยท างธุ รกิ จ           

อันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหา
ของพ้ืนที่ภาคใต้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มี ทั ก ษ ะ ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่  21                  
มีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
 

 
 

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นผู้น าและสามารถท างาน
เป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม  ส า ม า ร ถ
แสดงออกทั้งในภาวะของผู้น า
หรือสมาชิกของกลุ่ม 

4.2 มีความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ระบุ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลท างธุ รกิ จที่
เหมาะสมส าหรับใช้ในการศึกษา
และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา
ทางธุรกิจ  
5.2 สื่อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ กั บ ก ลุ่ ม ค น
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขี ยน  และสามารถ เลื อก ใช้
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทาง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

ธุรกิจที่เหมาะสม  
5.3 ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและเทคนิค
การสื่อสารที่ เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความหมาย และ
สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม  
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร
ปัญหา และแสดงออก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และล าดับความส าคัญ
ข อ ง ปั ญ ห า ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และสม่ าเสมอ  
 

   1) อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
และจรรยาบรรณของนักวิจัยหรือนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  
   2) ให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
ท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร ในชุมชนบ้านเกิด 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหา
ต่างๆ ที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ชุมชน องค์กรและสังคม  
    

   มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่าง
ก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
   1 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร มี วิ นั ย ใ น ก า ร เ รี ย น                           
การรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่
มอบหมายให้ส าเร็จตามก าหนด  
   2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในการ              
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจใน
การแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเอง 
หรือ ในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายตามความรับผิดชอบ  

1.2 มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ               

จิตอาสาและเสียสละโดย

ยึ ด ถื อป ระ โยช น์ ข อ ง

เ พ่ื อ น ม นุ ษ ย์ เป็ น กิ จ            

ที่หนึ่ง 

 

1) อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรก เรื่องจิตสาธารณะ จิตอาสา และ                  
การเสียสละโดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระราชชนกในรายวิชา 
2) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น การมอบหมายงานในรายวิชา หรือ
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยการลงพ้ืนที่จริงของชุมชนเพ่ือเข้าไป
ช่วยเหลือ /แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน โดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง 

1) ประเมินจากความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการปฏิบัติการ
ทดลองหรืองานมอบหมายการท าวิจัย การไม่คัดลอกงานวิจัยของ
บุคคลอ่ืนรวมทั้ งจากการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์              
(Turn it in) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

2. ความรู้ 
2.1 อธิบายและเลือกใช้
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
การเป็นผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทัล และความรู้
ในสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหา
ธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ได้
อย่างเหมาะสม  
 

 

1) การน าสถานการณ์จริงด้านบริหารธุรกิจมาเป็นโจทย์ตามบริบทวิชาต่างๆ 

2) ใช้กระบวนการมีส่วนรวมกับชุมชน ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเรียนรู้                      

การบริหารธุรกิจและการน าศาสตร์มาประยุกต์แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ 

3) อาจารย์ผู้สอน พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมหลายๆ ช่องทาง เช่น มีการอภิปรายกลุ่ม                    
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงงาน การศึกษาวิจัย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชา และสามารถบูรณาศาสตร์ด้านต่างๆ                  
ที่เก่ียวข้องที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

1) ประเมินจากการท างานที่ ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อภิปรายทางวิชาการของนักศึกษาใน ชั้นเรียน และจากการ                  
ลงชุมชน 
2) ประเมินจากการน าเสนอและโครงร่างวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
จากโจทย์หรือปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเอง 
รวมทั้งรูปแบบการเขียน การน าเสนอบทความวิชาการ และการ
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาลงชุมชน/พ้ืนที่ศึกษาจริงเพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่
ภาคใต้ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ 

2.2 อธิบาย
กระบวนการวิจัยที่ใช้
แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่
ภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง  

 

 

1) ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์/                 
สารนิพนธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถท าวิจัยจาก
การลงพ้ืนที่ชุมชนจริงเพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ และส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายใน
ชั้นเรียนของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิดแก้ปัญหาธุรกิจจาก
กรณีศึกษา 
3) ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์/                
สารนิพนธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถท าวิจัยจาก
กาลงพ้ืนที่ ชุ มชนจริง เพ่ื อแก้ปัญ หาธุ รกิ จ ใน พ้ืนที่ ภ าคใต้  โดยการ           

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเขียน
รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การอภิปราย  
 2) ประเมินจากการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
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บูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้  
4) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายใน
ชั้นเรียนของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสสังคมและเทคโนโลยี 
5) พัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาการบริหารธุรกิจของพ้ืนที่ภาคใต้ 
6) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ หรือหัวข้อวิจัยที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการแก้ไขปัญหาจากโจทย์วิจัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจจริง 
หรือโจทย์จากชุมชนในพื้นท่ี 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สร้างงานวิจัยทาง
ธุ ร กิ จ อั น น า ไป สู่ อ งค์
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ห รื อ
นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ปัญหาของพ้ืนที่ภาคใต้  

1) มีการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของคณาจารย์โดยสอดแทรก
กระบวนการคิดแก้ปัญหาธุรกิจจากกรณีศึกษา และการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงต่อกระแสสังคมและเทคโนโลยีแบบพลิกผัน 

2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายใน
ชั้นเรียนของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิด และการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสสังคมและเทคโนโลยีแบบพลิกผัน 

1) ประเมินจากการน าเสนอและโครงร่างวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
จากโจทย์หรือปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ 
รวมทั้งรูปแบบการเขียน การน าเสนอบทความวิชาการ และการ
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาลงชุมชน/พ้ืนที่ศึกษาจริง เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่
ภาคใต้ โดยการการบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 

3.2 มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีทักษะใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  21                        
มีความสามารถในการ
เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

1) สอนให้นั กศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้ วยตนเอง และ                     
การปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง โดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล จากผลการปฏิบัติงาน 
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การอภิปราย 
และการตอบค าถาม 

2) ประเมินจากการท างานที่ ได้ รับ มอบหมาย/รายงาน /               
การอภิปรายทางวิชาการของนักศึกษาในชั้นเรียน และจากการ           
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ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

2) การน าเสนอประเด็นปัญหาทางธุรกิจ จากการเข้าไปสังเกตุ แลกเปลี่ยน

พูดคุยกับองค์กรธุรกิจและชุมชนในพื้นท่ีภาคใต้ 

ลงชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
3) ประเมินผลจากการลงพ้ืนที่ สังเกตุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรธุรกิจและชุมชนในพื้นท่ีภาคใต้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.1 เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ
สามารถท างานเป็นทีม
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงออกทั้ งในภาวะ
ของผู้น าหรือสมาชิกของ
กลุ่ม  
 

1) มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาวะผู้น า
และความสามารถในการท างานเป็นทีม เช่น การตั้งค าถาม การอภิปราย 
การเสนอแนวคิดที่แตกต่าง รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริมภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นทีม ให้กับนักศึกษา 
2) ในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีการลงพ้ืนที่จริงของชุมชนเพ่ือเข้าไป
รับฟังถึงปัญหาและร่วมหาแนวทางในแก้ไขกับชุมชนด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้
เพ่ือฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีม 

3) สอดแทรกการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา                      
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน  การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ                 
การประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเขียน
รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การอภิปราย  
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมโครงการซึ่ งท างาน ร่วมกับ 
เครือข่ ายธุ รกิ จ  ชุมชน  และสั งคมภาคใต้  จากการสั งเกต 
แบบสอบถาม   
3) ประเมินจากการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

4.2 มีความรับผิดชอบใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 

 

 

1) ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
สังเกตุ ลงพ้ืนที่ในชุมชนและองค์กรธุรกิจภาคใต้ 

1) ป ระ เมิ น จ าก การ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม การศึ ก ษ าดู งาน                      
จากการสังเกตุการมีส่วนร่วมกับธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติ
ห รื อ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ที่เหมาะสมส าหรับใช้ใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา
ทางธุรกิจ  

1) ผู้สอนใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ ทางเลือกในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

ประเมินผลจากกรณีศึกษาโดยน าเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ตลอดจนการพยากรณ์โอกาสทางธุรกิจ 

5.2 สื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษกับ
กลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน 
และสามารถ เลื อก ใช้
รู ป แบ บ การน า เสน อ
ข้ อ มู ล ท า ง ธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม 

1) มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษา
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ,                  
การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ, การตีพิมพ์บทความ
วิชาการในวารสารทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สื่อสาร และท างานร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ ชุมชน 
และสังคมภาคใต้  
3) เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น 
การตั้งค าถาม การอภิปราย การเสนอแนวคิดที่แตกต่าง  

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเขียน
รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การอภิปราย  
  2) ประเมินจากการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

3)ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ จ านวนผลงานเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
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5.3 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและเทคนิคการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล                  
แปลความหมาย และ
สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล ทางธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยผ่านรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมูล  และรู้จักน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการวิจัยทางธุรกิจ 

วัดความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แปลความ การสรุปและสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ จากการ
น าเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน และการน าเสนอผลงานใน             
ที่ประชุมวิชาการ 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ระดับปริญญาโท 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 1) นักศึกษามีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะในการท างานแบบ

บูรณาการด้านบริหารธุรกิจ โดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงในบริบทของธุรกิจในภาคใต้ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางบริหารธุรกิจ 

2 1) นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพ่ือพัฒนาต่อยอดหรือแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจ 

2) มีทักษะในการวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจได้ 
3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

4) สามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
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6.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

   

รายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร   

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

460-501 ชุดวิชาการเปน็ผูป้ระกอบการเชิง
นวัตกรรม  

6 ((5)-2-11)            

460-502 ชุดวิชาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
และการด าเนนิงานร่วมสมัย 

6 ((5)-2-11)            

460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศ 

6 ((5)-2-11)            

460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
ธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ 

6 ((5)-2-11)            

460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับโลกธุรกิจใหม่ 

6 ((5)-2-11)            

460-513 ชุดวิชาการพฒันาธุรกิจดิจิทัล 6 ((5)-2-11)            
460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรคธ์ุรกิจใหม่
และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 

 

6 ((5)-2-11)            
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รายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร   
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

460-515 ชุดวิชาประสบการณข์องผู้บริหาร
ระดับสูงในการด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืน ในยุค
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผนั 

6 ((5)-2-11)            

460-516 ชุดวิชาประสบการณธ์ุรกิจโลก 6 ((5)-2-11)            
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและ                
การจัดการแบรนด์สู่ความส าเร็จ 

6 ((5)-2-11)            

460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธรุกิจด้วยการ
จัดการการตลาดเชงิสร้างสรรค์ 

6 ((5)-2-11)            

460-519 ชุดวิชาการตลาดดจิิทลัและการ
วิเคราะห์ 

6 ((5)-2-11)            

460–700 สารนิพนธ ์ 6 (0-18-0)            
460–800 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-108-0)            
460–801 วิทยานิพนธ ์ 18 (0-54-0)            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

 บัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ง-1) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  1) การทวนสอบรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติ 
         - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาใน             
แต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
ปฏิบัติได ้

         - อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร 

     - นักศึกษาท าการประเมินรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  2) การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
      - มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน 

      - มีการติดตามความก้าวหน้าของการท างานวิจัยโดยหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่สองมีการ
รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
 3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

     มีระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในทุกปีการศึกษา 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 มีการก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิตดังต่อไปนี้ 
  1) สภาวะการได้งานท าหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือการศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษา 
  2) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้
ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตร และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้
มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  3) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  เจอตัว และ                           
ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจาก
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
  4) ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่ 
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรภาคธุรกิจและชุมชน 

  5) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 

  -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
  -   จ านวนสิทธิบัตร 

  -   จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  -   รางวัลจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.     
 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 3)  ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง-1) 

 แผน ก แบบ ก2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า                       
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 3)  ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง-1) 
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แผน ข 

 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

 2) ส าหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว หรือ เผยแพร่ในลักษณะใดในลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 3)   ข้อก าหนดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง-1) 

ทั้งนี้นักศึกษาทุกแผนการศึกษา ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลสอบและเกรด โดยยื่นแบบฟอร์มค าร้องการขอทบทวน
การตรวจข้อสอบใหม่ https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf  ยื่นผ่านงานบัณฑิตศึกษา              
ของคณะฯ ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ประธานหลักสูตร เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมกับ
อาจารย์ผู้สอนหรือประธานคณะกรรมการสอบต่าง ๆ ในการพิจารณาค าร้องดังกล่าว และท าเรื่องชี้แจงผลให้
นักศึกษาทราบต่อไป  

https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทหน้าที่ ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย               
การบริการวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร คู่มือ
การศึกษา เป็นต้น 

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4   ทดสอบและประเมินการสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.2 สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน                

ทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น การศึกษาต่อ  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2.2 พัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร                
การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์รับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ ของ สกอ.                  
ท าหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

3) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิตทุกปี 

      - มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อยคนละ 1 บทความ ส าหรับนักศึกษาแผน ก และมีอย่างน้อย บทความที่
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการคนละ 1 บทความ ส าหรับนักศึกษาแผน ข หรืออย่างน้อยเผยแพร่ในลักษณะ
ใดในลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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3.นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
1) ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเพ่ือการสร้างมหาบัณฑิตตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและ

หลักสูตร 

    2)  ทางหลักสูตรก าหนดแผนในการท าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 

  3)  การรับสมัครนักศึกษาเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 

  4)  ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ 

  5)  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกด าเนินการรายงานตัวตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยส่วนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ทางหลักสูตรฯได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะน ารายละเอียดของหลักสูตร แผนการสอน 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แก่นักศึกษาใหม ่

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรฯ ก าหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้นยังได้

ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เช่น การสอนวิธีการใช้ Database เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในการ
จัดท าเค้าโครงวิจัย อบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุย
กับกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามและติดตามความก้าวหน้าต่างๆ และ
รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถพิจารณาแก้ไขได้ทันท่วงที   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) จัดให้มีรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ท าให้หลักสูตรทราบอัตรา

คงอยู่ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง โดยหลักสูตรมีเป้าหมายให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ประมาณ 100%   

2) มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับมาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์รับประกันความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

4. คณาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์

1) การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องรับการสัมภาษณ์และสอบการสอนต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่
แต่งตั้งโดยคณะ 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                         
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

3) คณะมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเดิม
หรือใกล้เคียงกัน  

4) คณะมีงบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม การประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

5) อาจารย์ต้องท าแผนพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษา ดูงาน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับคณะในการท า TOR ทุกรอบ ซึ่งหลักสูตรน าความต้องการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์เข้าพิจารณาในที่ประชุม เพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงาน และเสนอต่อคณะต่อไป  

 

4.2 คุณภาพคณาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวนบทความ
ของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก ากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้  และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท างานร่วมกับฝ่ายบุคคลของคณะในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ที่จะแสดง

ให้เห็นถึงอัตราคงอยู่ และจ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาใน
แต่ละปี ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตร ทั้งรูปแบบ
ของแบบสอบถามและในการประชุมคณาจารย์ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร  โดยหลักสูตรมีเป้าหมาย
ให้มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประมาณ 100% และมีเกณฑ์รับประกันความพึงพอใจของอาจารย์เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) กระบวนการออกแบบหลักสูตร  ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน  ทางเศรษฐกิจ สังคม            
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร 
เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือออกแบบรายวิชา
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และท าการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดท ารายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
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ปัจจุบัน    
2) สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรมีการก าหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีที่ช่วยสร้างโอกาสใน

การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาสาระรายวิชาของหลักสูตร  
และได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินก ารจัดท า มคอ.3 ผ่านระบบ มคอ.ออนไลน์ 
(www.tqf.psu.ac.th) และจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานหลักสูตร โดยเนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน  หลักสูตรฯ จะประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและจัดผู้สอนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาล่วงหน้า โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งรับผิดชอบสอนได้คนละ 1 วิชา 
หากยังมีวิชาเหลืออยู่ให้ก าหนดเป็นผู้สอนหลายคนร่วมรับผิดชอบสอนในรูปแบบคณาจารย์ของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือ
ไม่ให้มีภาระงานสอนมากเกินไป และสามารถทุ่มเทเวลาในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม 

2) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3  ทางหลักสูตรฯ                                              
ได้ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดท า มคอ.3 ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย ด าเนินการสอนตามเนื้อหา
ใน มคอ.3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอนแต่ละคนจัดท า มคอ.5 ต่อไป 

3)   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดังนี้ 

  - อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็น จนกว่านักศึกษามี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

   - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

   - อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสารนิพนธ์ ของนักศึกษา
เฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา   

  4)  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     - นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 

     - จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดให้ผู้เรียนต้องประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของตนเองและประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนและหลักสูตร สามารถน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ในแต่ละ
รายวิชาได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการ
ประกาศให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา  
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีให้กับหลักสูตรฯ เพ่ือจัดหา
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ คณะจัดให้ มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักทรัพยากรการ

เรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้าน อ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงโดยอุปกรณ์การสอนจะต้องประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการส ารวจ                
ความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ  

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง                
จัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เพ่ิมเติม 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
จัดให้มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ โดยการ

ประเมินแบบมีส่วนร่วมกับผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบ บ และมีเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์อ านวยความสะดวก ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ ปรากฏ
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน อุปกรณ์

ทรัพยากร สื่อและช่องทาง

การเรียนรู้ที่เพียบพร้อม                            

เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษาใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ

เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

 

-  จดัให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ

พร้อม สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การบันทึก

เพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการ

ทบทวนการเรียน 

- จดัเตรียมเครื่องมือทันสมัยระดับสากล 

เพ่ือให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อการ

เรียนการสอน 

-  จดัให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการที่

มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่

นักศึกษาสามารถระดมสมองเพ่ือศึกษา

กรณีศึกษาและหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเองและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

-  จดัให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ

ต าราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

เรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพและ

ทางระบบเสมือนจริง 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน

เค รื่ อ งมื อ อุ ป ก ร ณ์  ต่ อ หั ว

นักศึกษา 

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                           

ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้

งานหนังสือต ารา                  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์                         

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นั กศึ กษ าต่ อก าร ให้ บ ริ ก าร

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ

การปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร             
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ         
2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน               
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของ
หลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF 

ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุ
ไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  กระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามี
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การถาม และการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์
การเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
สอน ควรได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจต้องจัดล าดับเนื้อหา
บทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจการทดสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน การสอบประมวลผล
ความรอบรู้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะสามารถชี้ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนหรือไม่ หากพบว่า
มีปัญหา ก็สมควรได้มีการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุ และแนวทางการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ในการชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา ทักษะ             
กลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การใช้สื่อประกอบการสอน ทั้งนี้
จะต้องท าการประเมินในทุกรายวิชา และให้สรุปผลการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
และน าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาบัณฑิต  ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในทุกๆ 5 ปี ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 



 

 

65 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1 คณ ะกรรมการนโยบายหลักสู ตรประชุม เพ่ื อก าหนด ติดตาม  การบริหารจัดก ารหลักสูตร                           
กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนผลการประเมินที่ได้จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และ
การบริหารหลักสูตร 

     4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร
ทุกๆ ปี 
     4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดประชุม สัมมนา     
เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนทุกๆ ปี 
     4.5 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ทุกๆ 5 ปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ค-3 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

1. เปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

เกณฑ์ 

สกอ. 

หลักสูตร 

พ.ศ. 

2557 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2563 

เกณฑ์ 

สกอ. 

หลักสูตร 

พ.ศ. 

2557 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2563 

เกณฑ์ 

สกอ. 

หลักสูตร 

พ.ศ. 

2557 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2563 

วิชาบังคับ - - - 
≥12 

18 18 - 18 18 

วิชาเลือก - - - - - - 12 12 

สารนิพนธ์ - - - - - - 3-6 6 6 

วิทยานิพนธ์ ≥36 36 36 ≥12 18 18 - - - 

หน่วยกิต 

รวม 

≥36 36 36 ≥36 36 36 ≥36 36 36 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 กับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

หมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ระเบียบ

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2563 

ระเบียบ

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2563 

ระเบียบ

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

วิชาบังคับ - - 12-18                       

หน่วยกิต 

18 - 18 

วิชาเลือก - - - - 12 

สารนิพนธ์ - - - - 3-6 6 

วิทยานิพนธ์ ≥36 36 ≥18 18 - - 

หน่วย

กิตรวม 

≥36 36 ≥36 36 ≥36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

2. ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล 

สภาพโลกาภิวัตน์ท าให้บริบทการแข่งขันธุรกิจเป็น
สากลรวดเร็ว รุนแรงต่อเนื่องและพ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น อีก
ทั้งการปรับปรุงเนื้อหาแนวทางนโยบายระดับประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่  11                    
( พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค น าไปสู่สังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งปรับ
โครงสร้างการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนบนพ้ืนฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต่อยอด
องค์ ความรู้ เพ่ื อให้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้ นเป็ นพลั ง
ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 
พร้อมทั้งสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อ
การผลิ ต การค้ า และการลงทุ น รวมทั้ งการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและ                
โลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้คนไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถ
อยู่ในประชาคมภูมิภาคและ  โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี การท า
ให้เกิดภาวะข้างต้นได้จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการ
จัดการซึ่ งเป็นภารกิจหลักของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จึงน ามาสู่การปรับปรุง เพ่ิมเติมในการเรียน               
การสอนของหลักสูตรดังนี้ 

 

 เรื่ อ ง ค ว า ม ร อ บ รู้  เ พ่ื อ ก า ร ติ ด ต า ม ทั น                           
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และ  
การพัฒนาผู้น าเพ่ือสามารถคิด วิเคราะห์ และกล้า
ตัดสินใจ ด้วยการเรียนการสอนผ่านกรณีศึกษา        

ห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห าบั ณ ฑิ ต                   
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 และเป็นหลักสูตรที่ เป็นความ
ต้องการของผู้เรียนในภาคใต้มาโดยตลอด หลักสูตรฯ
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ.ในทุกๆ  
5 ปี  และมีการปรับรายละเอียดในหลักสูตรให้
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดในทุก
รอบของการปรับปรุง และในรอบของการปรับปรุง
ปัจจุบันหลักสูตรได้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร                            
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  (พ .ศ .2560-2579) ซึ่ งรัฐบาลมีกรอบ
แนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน             
ที่มุ่ งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้
สามารถแข่งขันได้  เกิดความยั่งยืน  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น เชื่อมโยงกับแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  พ . ศ . 2561-2565 ข อ ง
มห าวิท ยาลั ยส งขลานครินท ร์  ภ าย ใต้ ก รอบ
ยุทธศาสตร์หลัก  4 ด้ าน โดยมียุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
ระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก มีระบบการเรียน
การสอนที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่
หลากหลายและยืดหยุ่น และเป็นแกนหลักในการ
พัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ และก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ 1 คือการผลิตบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในการ
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ผ่านประสบการณ์จริงของนักบริหารและนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  

 

จัดให้มีการศึกษาดูงานเท่าที่โอกาสจะอ านวย  
จัดให้มีอบรมความรู้เพ่ิมเติมเรื่องระเบียบ วิธีวิจัยและ
การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศการเรียนแผน ก มากขึ้น    

 

เพ่ิมเติมเนื้อหากลุ่มและรายวิชาเรื่องการประกอบ
ธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวซึ่งเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพที่จะอนุญาตให้
มีการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างเสรีภายในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และประเทศอ่ืนที่จะเข้ามาร่วม ทั้งนี้
ยังคงไว้ซึ่งกลุ่มและรายวิชา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
เช่น ผู้ประกอบการ และ การจัดการสมัยใหม่ 

นอกจากนี้ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี 2557 ได้เปิด
โอกาสให้บัณฑิตจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ท างาน
น้อยได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
มากขึ้น โดยการเปิดการเรียนการสอนในวัน-เวลา
ราชการ และปรับลดจ านวนผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนให้
อยู่ ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทของสาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ (2556) ที่ด าเนินการส ารวจบัณฑิตจบ
ให ม่ ใน วั น รั บ พ ระร าช ท าน ป ริ ญ ญ าบั ต รแล ะ
บุคคลภายนอกจ านวนทั้งสิ้น 538 คน พบว่า ร้อยละ 46 

เป็นพนักงานเอกชน และร้อยละ 20  เป็นนักศึกษาในชั้น
ปีที่ 4 โดยร้อยละ 79 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ใน
สาขาบริหารธุรกิจ และพบว่าร้อยละ 68  มีความสนใจ
ศึ กษ าต่ อ ใน ระดั บป ริญ ญ าโท โดย เฉพ าะสาขา
บริหารธุรกิจหรือสาขาใกล้ เคียง ทั้ งนี้ ร้อยละ 90 

ต้องการที่จะให้มีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการวิจัย
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย 
คื อ  จ านวนผู้ เรี ยนแบบ  Non Degree ใน พ้ื นที่
เป้ าหมาย  (Area Base) ตลอดจนรายงานการ
ศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทย ในยุค
อุตสาหกรรมกรรม 4.0 พบว่า ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการแรงงานที่มีลักษณะเฉพาะ ที่สามารถน า
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการท างานด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆ ของ Google หรืออ่ืน ๆ 
ซึ่ งถ้ าบุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้ ด้ าน นี้ จ ะ ช่ ว ย เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรได้ดี และควร
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start up ให้ผู้เรียน
เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาและเจอ
ปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนั้นจากผลการส ารวจ
ของผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตรคือศิษย์เก่า ผู้ที่คาดว่า
จะมาเรียนในหลักสูตร คณาจารย์ของหลักสูตร ผู้ใช้
บัณฑิต พบว่า ต้องการมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ มีภาวะผู้น า                  
มีความเป็นผู้ประกอบการ มีวิชาที่ เน้นเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาใช้ในการ
ตัดสินใจและวิ เคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  ส าหรับ
นักศึกษาในปัจจุบันต้องการให้มีการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียน เป็นหลัก มีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
ต้องการเรียนในสถานที่ประกอบการจริง และผู้ใช้
บัณฑิตยังคงมีความต้องการรับมหาบัณฑิตที่จบ        
จากหลักสูตรนี้เข้าท างาน หรือต้องการให้บุคลากร
ขององค์กรตนเองพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ
ด้วยการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 

ดั งนั้ นหลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต              
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความพร้อมทางด้าน
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และคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร
ในครั้งนี้นอกจากสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคม และวัฒ นธรรมแล้ ว                          
ยังตอบสนองต่อการสร้างนักธุรกิจ ผู้บริหาร และ
นักวิชาการ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยอีกด้วย 

วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มี
ทักษะในการวิจัย การบริหารจัดการ และการเป็น
ผู้ ป ระกอบการที่ มี คุณ ธรรมจริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถคิดวิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางธุรกิจอย่างมือ
อาชี พ  มี ค วาม เป็ น ผู้ น า  ส ามารถป ระยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจ และการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจเพ่ือน าไปแก้ปัญหา 
และตอบสนองความต้องการขององค์กรและชุมชนใน
ภาคใต้ได้ 

ปรัชญาของหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต                            

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มุ่งพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการให้สามารถน า

ความรู้ ทักษะการวิจัย และประสบการณ์ที่ ได้รับ                                

ไปประยุกต์ใช้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและเชื่อมโยง

กับธุรกิจนานาชาติโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งพัฒนา
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย 
ก ารสร้ า งน วั ตกรรม  มี ภ าวะผู้ น า  มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส าม ารถบู รณ าการศ าสตร์ท างบ ริห ารธุ รกิ จ                   
เพ่ื อแก้ปัญ หาองค์ กรธุ รกิ จ  และสั งคมภาคใต้               
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจให้มีความรู้
และความเข้าใจทั้งหน้าที่การประกอบการและหน้าที่
งานบริหาร  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพด้ านบริหารธุรกิจ               
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม ด าเนินชีวิตโดย
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3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
แ ละทั กษ ะการวิ จั ย ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน และ                          
มีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะ
การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน  

5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สามารถสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และ
รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในงานที่ท า  

 

ยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย 
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ               
บนพื้นฐานของข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรและสังคม
ในภาคใต้  
3. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม โดยเน้นการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงในบริบทของพ้ืนที่ภาคใต้ 
4. มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม ในสังคม             
พหุวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                         
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ                       
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. มีความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

6. มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้

ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางธุรกิจ การวิจัยและการติดต่อสื่อสาร 
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3.  เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต รายวิชา
ปรับพื้นฐาน แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 9 หน่วยกิต                    
(ไม่นับหน่วยกิต) แผน ก แบบแ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
แผน 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 

รายวิชาปรับพื้นฐาน                   (ไม่นับหน่วยกิต) 
460-511 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม    
460-512 สถิติเพื่อการวิจัยธรุกิจ                                       
460-513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกจิ                                
460-514 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการส าหรับผู้บริหาร        

รายวิชาบังคับ                           (18 หน่วยกิต) 
460-522 การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับผู้บริหาร              
460-523 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับผู้บริหาร 

460-524 การจัดการการด าเนินงานร่วมสมัย                    
460-525 การจัดการการเงินส าหรับผู้บริหาร                   
460-526 การจัดการการตลาดส าหรับผู้บริหาร                    
460-621 การจัดการกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน                       
 

รายวิชาเลือก                      (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
460-631 ธุรกิจโลก                                                                                                       
460-632 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าส าหรับโลกธุรกิจใหม่  
460-633 ภาวะผู้น าและการจดัการความเปลี่ยนแปลง  
460-634 สัมมนาในการจัดการสมยัใหม่          
460-635 การจัดการข้ามวัฒนธรรม                                                     

กลุ่มวิชาประชาคมอาเซียน 

460-641 การจัดการพหุวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

460-642 การจัดการธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

460-643 การจัดการลอจสิติกส์ในกลุ่มประชาคมอาเซยีน 

460-644 การจัดการธุรกิจในบริบทอิสลาม 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

ยกเลิกรายวิชาปรับพื้นฐาน 

ปรับรหัสวิชา หมวดรายวิชาใหม่ ดังนี้ 
รายวิชาบังคับ                       (18 หน่วยกิต) 
460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม  (6)                               
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
ด าเนนิงานร่วมสมยั                                         (6) 
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ     (6) 
 

รายวิชาเลือก                   (12 หน่วยกิต) 
กลุ่มรายวิชาเลือก Business Analytic and 
Innovativeness 
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิ
อัจฉริยะ                                                       (6) 
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับ
โลกธุรกจิใหม่                                                (6) 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                 (6) 

กลุ่มรายวิชาเลือก Business Management  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิ
โอกาสทางธุรกิจ                                               (6) 
460-515  ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดบัสูงใน
การด าเนินธรุกิจอย่างยั่งยืนในยุคการเปลีย่นแปลงอย่าง
พลิกผัน                                                        (6) 
460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก               (6) 
กลุ่มรายวิชาเลือก Branding and Marketing  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด ์
สู่ความส าเร็จ                                                 (6) 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการ
การตลาดเชิงสรา้งสรรค ์                             (6) 
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์    (6) 
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460-645 กฎหมายและข้อบังคับในกลุ่มประชาคมอาเซยีน 

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

460-651 การตลาดส าหรบัอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

460-652 ความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยว 

460-653 ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล: ไมซ์ ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 

460-654 การจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก 

460-655 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับทศวรรษใหม ่

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ 

464-661 ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกจิใหม ่

464-662 ผู้ประกอบการกับการใช้เทคโนโลยีใหม ่

464-633 กฎหมายเพื่อการจดัการธุรกิจ 

464-664 การจัดการความเสี่ยง  
464-665 สัมมนาหัวข้อร่วมสมัยเพื่อผู้ประกอบการ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

460-700 สารนิพนธ์                      6 หน่วยกิต 

464-800 วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 

464-801 วิทยานิพนธ์                   18 หน่วยกิต 

 

รายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

460-700 สารนิพนธ์                      6 หน่วยกิต 

464-800 วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 

464-801 วิทยานิพนธ์                   18 หน่วยกิต 
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ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดการเรียนการสอนมาตั้ งแต่ปีพ .ศ. 
2532 และเป็ นหลักสู ตรที่ เป็ นความ
ต้องการของผู้เรียนในภาคใต้มาโดยตลอด 
หลักสูตรฯมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ของสกอ.ในทุกๆ 5 ปี และมีการ
ปรับรายละเอียดในหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ทุกรอบของการปรับปรุง และในรอบของ
การปรับปรุงปัจจุบันหลักสูตรได้มีการน า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่ งแผน พั ฒ นาเศ รษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไท ย  4.0 บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง ก ร อ บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ซึ่งรัฐบาลมีกรอบแนวคิด ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการ
พัฒ นาภ าคการผลิ ตและบริการ ให้
สามารถแข่ งขั น ได้  เกิ ดความยั่ งยื น 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดี
ขึ้น เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561-2565                                           
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่ง
พัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม มีภาวะผู้น า มีความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  มี ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทาง
บริหารธุรกิจ เพ่ือแก้ปัญหาองค์กร
ธุ รกิ จ  แล ะสั งคม ภ าค ใต้  ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้าน
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
1.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบของสังคม 
ด า เนิ น ชี วิ ต โ ด ย ยึ ด ถื อ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. มีองค์ความรู้ทางด้านการ
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ที่ ทั น ส มั ย 
ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ 
แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ               
บน พ้ืนฐานของข้อมูลทาง
ธุรกิจขององค์กรและสังคมใน
ภาคใต้  
3. มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 
โด ย เน้ น ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริงในบริบทของ
พ้ืนที่ภาคใต้ 
4 . มี ภ าวะผู้ น า  ส าม ารถ
ท างานเป็นทีม ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม มีความคิดริเริ่ม
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กรอบยุทธศาสตร์หลัก  4 ด้าน โดยมี
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ก า ร พั ฒ น าท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย์  มี
เป้ าป ระส งค์ ในการผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี
สมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมือง
โลก  มี ระบ บ การ เรี ยนการสอนที่ มี
ลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่
หลากหลายและยืดหยุ่น และเป็นแกน
หลักในการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุก
ระดับ และก าหนดตัวชี้วัด ที่ 1 คือการ
ผลิตบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในการ
เป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนามนุษย์
ทุกช่วงวัย คือ จ านวนผู้เรียนแบบ Non 

Degree ในพ้ืนที่เป้าหมาย (Area Base) 
ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยทิ ศ
ทางการจ้างงานของประเทศไทย ในยุค
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ร ม  4.0 พ บ ว่ า 
ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ ที่สามารถน าเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือช่วยในการท างานด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆ ของ Google 

หรืออ่ืน ๆ ซึ่งถ้าบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ กั บ องค์ ก ร ได้ ดี  และควรป ลู กฝั ง
วัฒ นธรรมองค์กรแบบ  Start up ให้
ผู้ เรียนเพ่ือให้ เป็นบุคลากรที่สามารถ
แก้ปัญหาและเจอปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ 
นอกจากนั้นจากผลการส ารวจของผู้มี
ส่วนได้เสียของหลักสูตรคือศิษย์เก่า ผู้ที่
คาดว่าจะมาเรียนในหลักสูตร คณาจารย์
ของหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ต้องการ

สร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. มีความเป็นผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทัล 

6. มีความสามารถในการ
เลือกและประยุกต์ใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุ ร กิ จ  ก า ร วิ จั ย แ ล ะก า ร
ติดต่อสื่อสาร 
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ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ จ า ก ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
เป็ นระบบ  มีภ าวะผู้ น า  มีความเป็ น
ผู้ประกอบการ มีวิชาที่ เน้น เรื่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาใช้
ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุ รกิ จ  ส าห รับนั กศึ กษ าใน ปั จ จุ บั น
ต้องการให้มีการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียน                เป็นหลัก มีการศึกษา
ดูงานในสถานที่จริง ต้องการเรียนใน
สถานที่ประกอบการจริง และผู้ใช้บัณฑิต
ยังคงมีความต้องการรับมหาบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรนี้เข้าท างาน หรือต้องการให้
บุคลากรขององค์กรตนเองพัฒนาองค์
ความรู้และศักยภาพด้วยการเข้าเรียนใน
หลักสูตรนี้ 

ดั งนั้ น ห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาบัณ ฑิ ต  คณ ะวิทยาการจัดการ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ส งขล าน ค ริ น ท ร์  จึ ง
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความ
พ ร้ อมท างด้ าน วิ ช าก าร  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะ
ในการวิจัย การบริหารจัดการ และการ
เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ข้ อ มู ล ท า ง ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ                   
มีความเป็นผู้น า สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
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ปัญหาทางธุรกิจ และการติดต่อสื่อสาร 
ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางบริหารธุรกิจเพ่ือน าไปแก้ปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
ชุมชนในภาคใต้ได้ 

 
 

ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค์ รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
1 . มี จ ร รย าบ รรณ ใน วิ ช า ชี พ ด้ าน
บริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม 
กฏระเบียบของสังคม ด าเนินชีวิตโดย
ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ 
ที่หนึ่ง 

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ         
            อย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

36 

18 

2. มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ
ที่ทันสมัย สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูล 
ทางธุรกิจขององค์กรและสังคมในภาคใต้ 

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ 

            อย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

36 

18 
3. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 
โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
ในบริบทของพื้นที่ภาคใต ้

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ 

           อย่างยั่งยืนในยุคการเปลีย่นแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

36 

18 

4. มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มี ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ 

            อย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

6 

6 

6 

36 

18 
5. มีความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           

460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ   
            อย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 
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18 
6. มีความสามารถในการเลื อกและ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ การวิจัยและการติดต่อสื่อสาร 

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม                           
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานร่วมสมยั                                         
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ   
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและธุรกจิอัจฉริยะ                                                        
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรับโลกธรุกิจใหม่                                                 
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกจิดจิิทัล                  
460-514 ชุดวิชาการสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมนิโอกาสทางธรุกจิ                                                
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ 

            อย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธรุกจิโลก  
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สูค่วามส าเร็จ                                                 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกจิด้วยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์   

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
460-700 สารนิพนธ์                       
464-800 วทิยานิพนธ์                    
464-801 วิทยานิพนธ ์                   

6 

36 

18 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในภาพรวม 

- ปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหา 

- กลุ่มวิชา 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเร่งขอต าแหน่งทางวิชาการ 

- การเรียนการสอน ควรเน้นกรณีศึกษา ให้เอาโจทย์ของธุรกิจ           
มาศึกษาและแก้ปัญหา 

- กลุ่มวิชา Business Management and Social 

Responsibility ไม่โฟกัส เอาหลายๆ อย่างมาอยู่ด้วยกัน 

-ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
โดยปรับรายวิชา จัดกลุ่มรายวิชาให้เป็น
แบบโมดูล และน าโจทย์ของธุรกิจมาใช้
ในการศึกษาโดยมีการจัดการศึกษาแบบ 
WIL ในหลายรายวิชา 

- มีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น 

- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
เหมาะสม 

- 

- หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- เหมาะสม หลักการ ปริญญา และวัตถุประสงค์เหมาะสม 

- แผนการพัฒนาปรับปรุง ข้อ 2 ตัวบ่งชี้ควรมีจ านวนอาจารย์                
ที่ได้รับต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยระบุเพ่ิมเติมในหัวข้อตัวบ่งชี้ 
 

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
- ไม่ระบุว่า มีผลสอบภาษาอังกฤษ ?  

- นักศึกษาที่ไม่ได้มาจากสายบริหารธุรกิจ ไม่มีวิชาปรับพื้นฐาน
หรือ ? 

 

-ด้วยเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ได้
ระบุเกณฑ์การวัดผลความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท แต่ระบุเกณฑ์
การวัดผลฯ ก่อนการส าเร็จการศึกษา 

-หลักสูตรไม่มีรายวิชาปรับพื้นฐาน
โดยเฉพาะ แต่ได้น าไปทรอดแทรก
ความรู้ทางบริหารธุรกิจในรายวิชา 

-อาจารย์  
- ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ควรเร่งด าเนินการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ โสมาภา 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในภาพรวม 

มีความหลากหลาย เน้นทั้งการผลิตงานวิชาการและการอบรม
ทักษะด้านการบริหาร 

- 

- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
เหมาะสม 

- 

- หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จากที่อ่านวัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตรฯ                      
จะค่อนข้างเน้นการเพ่ิมการท าวิทยานิพนธ์ และวัดผลจากจ านวน
ครั้งของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร/ฐานข้อมูลความยาก 
ล าบากของ KPI ตัวนี้อยู่ที่การหาแหล่งตีพิมพ์อาจต้องมีทีมงาน               
ที่ช่วยด าเนินการในส่วนนี้ 

ได้ด าเนินการปรับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้สอดรับ
กับนักศึกษาในทุกแผนการเรียน 

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
จ านวนผู้เข้าศึกษาในแผน ก อาจจะหายากและมีจ านวนน้อยกว่า
แผน ข หากมีการให้ Incentive เพ่ิมเติม (เช่น ทุนการศึกษา)   
อาจช่วยเพิ่มจ านวนผู้สนใจสมัครฯ มากขึ้น 

ทางคณะวิทยาการจัดการ มีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผ่านกองทุนวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ ในทุกปีการศึกษา 

- อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอต่อการดูแลหลักสูตร 
(เป็นที่ปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์) แต่ที่เหนื่อยน่าจะเป็นการ 
guide นักศึกษาในการท างานวิจัย 

หลักสูตรมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถท างานวิจัย
ได้อย่างดี 

- หลักสูตร 
ยังไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับ 

- วิทยานิพนธ์ แผน ก1 และ ก2 ต่างกันอย่างไร  
- สารนิพนธ์ต่างกับวิทยานิพนธ์อย่างไร  
- Module ต่างกับกลุ่มรายวิชาเลือกอย่างไร แล้วการเลือกเรียน 
ต่างกับการเลือกกลุ่มวิชาเลือกอย่างไร 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน 
มากขึ้น 

- โครงสร้างหลักสูตร 
เหมาะสม 

- 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- รายวิชาในหลักสูตร (จ านวนรายวิชาในแต่ละหมวด ชื่อวิชา 

และจ านวนหน่วยกิต) 

ชื่อกลุ่มวิชาเลือก Business management and social 

responsibility ไม่ค่อยสื่อถึงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ Start-up สักเท่าไร 

- ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาของวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ไม่ชัดเจน 

 

 

 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยมีการปรับกลุ่มรายวิชาให้เป็นแบบ
โมดูล 

 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน 
มากขึ้น 

 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรฯ ทางด้านการบริหารธุรกิจ ควรเน้นให้มหาบัณฑิตที่
จะจบจากหลักสูตรไป ต้องสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่สังคม 
technology disruption และ สอดรับกับ New S-curve โดย
สอดแทรกในรายวิชาของหลักสูตร โดย 

1. สามารถคิดเชิงกลยุทธ์เป็น สามารถมองภาพจุดมุ่งหมาย
ปลายทางได้ คิดกลยุทธ์ สร้างแบบจ าลอง คิดวิธีการ               
ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร 

2. มีองค์ความรู้ทางธุรกิจ 

3. สามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างานหรือ
ประกอบธุรกิจได้ 

- สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data สามารถคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลได้ 
- มีการใช้ระบบเสมือนจริง (AR/VR) จ าลองแบบในการท าธุรกิจ 
เช่น ใส่แว่น แล้วเหมือนเดินอยู่ในห้าง หรือ สถานที่ต่าง ๆ  
- นักศึกษาจะต้องมี Soft skill เช่น ทักษะในการสื่อสาร หรือ 
Intrapersonal Communication   
- หลักสูตร ควรเน้นการน า Case Study จากพ้ืนที่จริงมาใช้ในการ
เรียนการสอน หรือการท าวิจัยด้วย 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยน าไปเพ่ิมเติมในปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. นางศศิวิมล สุขบท                                                                                                                                       

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Marketing                                                                                       

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-114  Principles of Marketing 3 (3-0-6)  
460-343  Global Marketing     3 (3-0-6) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
474-520 Seminar 3(0-6-3)  
474-521 Global Marketing Management 3(3-0-6)  
474-522 Supply Chain Management for Global Market 3(3-0-6)  
474-523 Emerging Markets 3(3-0-6)  
474-524 Marketing in ASEAN 3(3-0-6)  
474-700 Minor Thesis 6(0-18-0)  
474-800 Thesis       36(0-108-0)  
474-801 Thesis       18(0-54-0)  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-516  Global Business Experience    6 ((5)-2-11) 
460-517   Designing and Managing Brand to Success  6 ((5)-2-11)) 
460-518  Leveraging Business through Creative Marketing Management 6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis 18(0-54-0)   
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Angkuraseranee, T., Somboonsuk, B., Sukhabot, S. and Nimsai, S. (2019). Market opportunities for 

Thai beef cattle exports to Yunnan province, China.  International Journal of Agricultural 
Technology. 15(6):807-822. 

Tantikornphan, P. , and Sukhabot, S. , ( 2 0 1 9 ) .  The Market-Oriented Management Style of Private 

Vocational Schools in Complying with the Labor Market in Southern Thailand International. 
Journal of Social Sciences and Management. (กรกฎาคม-กันยายน 2561). P.177-184.  

Jumani, Z. and Sukhabot, S. (2019), "Behavioral intentions of different religions: Purchasing halal logo 

products at convenience stores in Hatyai", Journal of Islamic Marketing. 
https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0112 

Jumani, Z. A., & Sukhabot, S. (2019). Behavioral Intentions of Different Genders of Different Religions: 
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ม า จ าก พ ล าส ติ ก ชี ว ภ าพ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  ใน ก ลุ่ ม วั ย มิ ล เล น เนี ย ล  ใน นั ก ศึ ก ษ า
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460-700  Minor Thesis 6(0-18-0) 
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ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2562). ผลกระทบสมรรถนะของผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่

ส่งผลต่อคุณภาพการ สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

การบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. (น.140-

149). 

น้ าฝน อินดู และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  SET100. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 10. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .                     
30 มิถุนายน 2561. (น.84-94) 

อรสา มั่งสกุล และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
บริหารจัดการครั้งที่ 10. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561.                  
(น.132-142) 

รวิวรรณ อรรถกรวิกรัย และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะของผู้ท าบัญชี ความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและความส าเร็จในสายงานบัญชี :กรณีศึกษาผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี
ในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 10. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.215-227) 

พิมพ์ผกา แก้วดี และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะนักวิชาชีพบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการตาม

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา . ในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 10. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.                        

30 มิถุนายน 2561. (น.228-239) 
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ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ผลกระทบของสมรรถนะของผู้ท าบัญชีตามหลักมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 10. สงขลา:                  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.240-251) 

ทิพย์ธัญญา หริณานนท์ และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ การจัดการก าไร และ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100.                
ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้ านการบริหารจัดการครั้ งที่  9 . สงขลา : คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.72-82)  

อังคนางค์ กกแก้ว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ศึกษาการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 หลังการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)                  
เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9. 
สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560.(น.216-225) 

ศิวานินท์ ศรีธรธนาวัตน์ และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจรับงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9. สงขลา: คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.258-267) 

สิรินธิรา สาแมหาดี และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ผลกระทบของคุณภาพการควบคุมภายในที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการครั้งที่ 9. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.290-309) 

อรสา มะดง และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและ                        
งบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว) ของผู้ท าบัญชีธุรกิจ SMEs ในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 8. สงขลา:                    
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2 กรกฎาคม 2559. (น.134-144) 

สุชัญนิสา แพะทอง และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อประสิทธิภาพ
การใช้ระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพงานสอบบัญชี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารจัดการครั้งที่  8. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 2 กรกฎาคม 2559.                      
(น.169-179) 

เยาวนาถ หมานหมุ้ย และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีต่อประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน และคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารจัดการครั้งที่  8. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 2 กรกฎาคม 2559.                      
(น.180-191) 

ธัญดา สุวรรณสังข์ และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และคุณภาพงานสอบบัญชีของผ้สอบบัญชีสหกรณ์.  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 8. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2 
กรกฎาคม 2559.  (น.192-202) 
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ดวงเนตร ชูผล และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี                     
กับคุณภาพการสอบบัญชี ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการคร้ังที่ 
8. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2 กรกฎาคม 2559. (น.239-250) 

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์ และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและระบบ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ .                
ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้ านการบริหารจัดการครั้ งที่  8 . สงขลา : คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2 กรกฎาคม 2559. (น.251-261)  

จุฑารัตน์ แก้วด า และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2559). ทัศนคติของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารจัดการครั้งที่  8. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 2 กรกฎาคม 2559.                    
(น.262-272)  
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3. นางสาวศิริลักษณ์ บางโชคดี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Accounting 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
464-202 Management Accounting    3(3-0-6) 

464-214 International Accounting    3(3-0-6)  

464-320 Managerial Accounting     3(3-0-6) 

472-314 Taxation      3(3-0-6)  

400-464 Co-curricular activities I     1(1-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-521 Managerial Accounting  3(3-0-6)                
460-522 Managerial Accounting for Executive                          3(3-0-6)  
472-520 Accounting for Decision Making    3 (3-0-6)                            
472-660 Thesis       36 (0-108-0)                 
472-670 Thesis       18 (0-54-0)  
472-680 Minor Thesis      6 (0-18-0) 
460-700 Minnor Thesis                                                          6 (0-18-0)      
460-801 Thesis 18 (0-54-0)    
              
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-502   Human Resource Development and Contemporary Operation Management 6 ((5)-2-11) 
460-503   Excellence Strategic Management   6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Buathong, S. , and Bangchokdee, S.  ( 2017) .  The use of the performance measures in Thai public 

hospitals. Asian Review of Accounting, 25(4), 472-485. 
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Bangchokdee, S. and Mia, L. (2016). The role of senior managers’ use of performance measures in the 

relationship between decentralization and organizational performance: evidence from hotels in 

Thailand. Journal of Accounting and Organizational Change, 12 (2), 129-151. 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ตรีทิพย์ จุฑาสันติกุล และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2561). ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้น า งบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

และผลการด าเนินงานของผู้บริหาร: การศึกษาในการประปาส่วนภูมิภาค . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ                
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.
180-189). 

ศุภลักษณ์ นพรัตน์ และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2561). ปัจจัยเชิงสถานการณ์ของการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของ
ธุรกิจแปรรูปยางพาราในประเทศไทย . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่  10                      
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.190-199). 

ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร: กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
คร้ังที่ 9  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.132-140).    

ปิยวรรณ เหตุทอง และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2560). ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอ านาจ                  
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ระดับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน :กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9                             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.151-161).  

จิราพร เทพวารินทร์ และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2560). ความเชื่อมโยงระหว่างขนาดขององค์กร กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน: การศึกษาของอุตสาหกรรมโรงแรม ในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่  9 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. (น.162-172). 

สุวิมล บัวทอง และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การวัดผลการด าเนินงานกับการใช้ระบบการวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุลในโรงพยาบาลรัฐบาลในภาคใต้ของ
ประเทศไทย.2nd National and International Conference on Administration and Management (pp.1-
7). กรุงเทพมหานคร: Kasetsart University. 
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4. นายธีรศักดิ์ จินดาบถ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด กต.ด.  สาขาวิชา การตลาด 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
460-345 Export Marketing        3(3-0-6)       
460-445 Social Marketing        3(3-0-6)      
461-210 Principles of Marketing        3(3-0-6)      
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
462-503 Marketing Management for Tourism Businesses    3(3-0-6)      
460-513 Business Research        3(3-0-6)  
472-511 Intensive Research for Executives                                3(3-0-6) 
472-660 Thesis                                                       36(0-108-0)     
472-670 Thesis               18(0-54-0)       
472-680 Minor Thesis                6(0-18-0)     
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-503   Excellence Strategic Management   6 ((5)-2-11) 
460-517   Designing and Managing Brand to Success  6 ((5)-2-11) 
460-518  Leveraging Business through Creative Marketing Management 6 ((5)-2-11) 
460-519  Digital Marketing and Analyticssca   6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สุนันทา เหมทานนท์ และพิไลวรรณ ประพฤติ. (2561). การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาง

ของผู้บริโภคชาวไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 9 (2) : 106-116. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)             
Jindabot, T. , & Srichookiat, S.  ( 2 0 1 8 ) .  Salient environmental attributes and their value for small 

independent grocers. Journal of Consumer Marketing, 35(5).(August 2018): 465-479              
Jindabot, T., Trichan, K. & Songsom, A. (2017). Components of house hold-level food security in three 

southern border provinces.  Kasetsart Journal of Social Sciences, 38( 2) . ( May-August2017) :                  
577-587 
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Jindabot, T., & Srichookiat, S. (2017 ). Small grocer's inherent advantages over chain stores: a review

 International Journal of Retail & Distribution Management, 45(4).(April 2017): 446-462 

 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
พงศกร แซ่จิว และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2562). อิทธิพลของการประเมินความรู้สึกกลัวที่เกิดจากการโฆษณาต่อการกระตุ้น

ความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ชาวไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11                      
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. (น.182-193). 

Saorayangkoon, T., Lu, T., & Jindabot, T. (2019). The Influence of Perceived Quality, Perceived Price, 
and Perceived Value Toward Purchase Intention in Wooden Kitchen Furniture.  Paper 

presented at the 11th National Conference on Administration and Management, Songkhla, 

Thailand, June 29, 2019, (p.170-181). 
สมหมาย ตันติพันธุ์ไชย, ปิยะนุช ปรีชานนท์ และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). ความใส่ใจด้านความปลอดภัย ความรู้                

ด้านความปลอดภัย และความตั้งใจซื้อเครื่องตัดไฟรั่วของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย.  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 
มิถุนายน 2561. (น.287-296).    

ปรันตป์ กาญจนแก้ว, ปิยะนุช ปรีชานนท์ และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). อิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพและความรู้ด้าน
สุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของผู้ใช้สมาร์ตโฟนในจังหวัดสงขลา. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 
มิถุนายน 2561. (น.297-307).  

นพนันท์ เทพรัตน์, ปิยะนุช ปรีชานนท์ และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). การวิเคราะห์แรงจูงใจด้านสุขภาพและความใส่ใจ
สุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ของพนักงานในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง.  ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
30 มิถุนายน 2561. (น.308-318).  

เดือนจรัส เหล่าเจริญสุข และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). แรงจูงใจด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพ ความใส่ใจสุขภาพ และ
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางผ่านช่องทางออนไลน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
คร้ังที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.330-339).  

นัทวัฒน์ นคราวงศ์ และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตั้งราคาต่ ากว่าจ านวนเต็ม. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.                  
30 มิถุนายน 2561. (น.341-353).  

อาษา เพ็ชรสกุล, ปิยะนุช ปรีชานนท์ และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2561). ผลกระทบของการรับรู้คุณค่าและความคาดหวังใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณธ์หมอนยางพารา ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่  10 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. (น.387-398).    
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5. นางณัฐธิดา สุวรรณโณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Information and Mechanical System Engineering 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-290 Database System     3 (2-2-5)        
460-491 Seminar in Business Computing   1 (0-2-1)  
460-492 Project in Business Computing    2 (0-6-0)    
           
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-461 Entrepreneurship and New Venture Creation                 3 (2-2-5)       
460-700 Minor Thesis                            6 (0-18-0)       
460-801 Thesis       18 (0-54-0)      
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-511  Business Data Analytic and Business Intelligence 6 ((5)-2-11) 
460-512  Innovation and Creative thinking for the New Business World 6 ((5)-2-11) 
460-513  Digital Business Development    6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Suwanno, S., Phongchiewboon, A., Tongsanoer, N., and Suwanno, N. (2560).“Potential of ecological 

resources and ecotourism destination management:  A case study in Koh-mak community, 

southern Thailand”. PSAKU International journal of interdisciplinary research, 6 (2) : 9-21. 
 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Suwanno, N., Suwanno, S., and Phadungjitkaseam, P., (2561). “The Designing of Data Warehouse for 

Student Indicators Analysis According to Education Criteria for Performance Excellence 
(Edpex)” . In The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business 

Administration, Engineering, Science and Technology. : Loft Mania Boutique Hotel, Chumphon 

province Thailand. (p.27-34) 
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Soramad J., Suwanno N., Hungsapruek T., and Limwudhikraijirath A., (2018). Renal Failure Forecasting 
for Patients in Lower Southern Part of Thailand by Using Support Vector Machine Technique. 
Paper presented at the 10th National Conference on Administration and Management, 

Songkhla, Thailand, June 30, 2018, (p.440-450). 
Suwanno, N,. (2560) . “Guidelines for the development of community-based ecotourism routes and 

management practices in koh-mak community, phatthalung province, Thailand” . in the 6th 

international conference on social science and business.  naha, okinawa, japan :  okinawa 

convention center. (p.199-204). 
Suwanno, N,.  ( 2559) .  “ Way of three water for tourism development:  yellow shrimp koh-mark 

community pakpayoon district, pattalung province” .  In the 3rd international conference 

“ environmental friendly tourism for sanggun lee” . muang district phuket province Thailand. : 
pearl hotel. muang district. phuket province. Thailand. (p.237-247). 
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6. นางสาวสุนันทา เหมทานนท์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Marketing    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-114 Principles of Marketing     3 (3-0-6)       
474-308 Business Marketing     3 (3-0-6)      
460-345 Export Marketing     3 (3-0-6)      
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

460-526 Marketing Management for Executive   3 (3-0-6)     
460-642 Business Management in AC    3 (3-0-6)      
460-700 Minor Thesis               6 (0-18-0)      
460-801 Thesis                                                                   18 (0-54-0)      
462-900 Thesis                    36 (0-108-0)       
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-503  Excellence Strategic Management   6 ((5)-2-11) 
460-517   Designing and Managing Brand to Success  6 ((5)-2-11) 
460-518  Leveraging Business through Creative Marketing Management 6 ((5)-2-11) 
460-519  Digital Marketing and Analyticssca   6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0)   

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สุนันทา เหมทานนท์ และพิไลวรรณ ประพฤติ. (2561). การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาง

ของผู้บริโภคชาวไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 9 (2) : 106-116. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)         

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
เสาวรภย์ สุวรรณกิจ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). อิทธิพลของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลต่อความภักดีของ

ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6. 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่. (น.31-43) 
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ชนนิกานต์ เสมอภพ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
เชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม ระดับ 2-3 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่  11 วันที่  29 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.258-268) 

กนกรส ชูช่วยสุวรรณ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). คุณลักษณะของชุมชนตราสินค้าทางเฟซบุ๊คที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันของลูกค้าและความภักดีต่อตราสินค้า: กรณีศึกษาตราสินค้าเครื่องส าอางไทย . ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่  11 วันที่  29 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.269-279) 

ณฐนันท์ ฉินอังกูร และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดสีเขียวที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมฉลากเขียวของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 11 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.280-292) 

ปริยากร ชอบงาม และสุนันทา เหมทานนท์. (2561). อิทธิพลของความสามารถทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
ส่งออกที่มีต่อผลการด าเนินงานส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทยในภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.354-363) 

นุชรี จินดาวรรณ และสุนันทา เหมทานนท์ (2559). การทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต              
แบงค์กิ้ง กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า น ก า รบ ริ ห า รจั ด ก าร  ค รั้ งที่  8 วั น ที่  2  ก รก ฎ าค ม  25 59  ส งขล า : ค ณ ะวิ ท ย าก ารจั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.566-575) 
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7. นางสาวพัชราภรณ์ บุญเลื่อง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Tourism Management 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
478-201 MICE Service and Operation                                3 (2-2-5) 
478-304 Special Events Management                               3 (2-2-5) 
478-406 Risk and Crisis Management in MICE Industry 3 (3-0-6)  

478-301 Venues and Accommodations Management 3 (2-2-5) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

460-653 Meeting Incentive Convention and Exhibition: MICE for Tourism Management 3 (3-0-6)   
460-654 Alternative Tourism Management                       3 (3-0-6)   
460-655 Sustainability Tourism for New Decade               3 (3-0-6)   
472-513 Managerial Skills Development                                  3 (3-0-6) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-514  New Venture Creation and Opportunity Evaluation 6 ((5)-2-11) 
460-516  Global Business Experience     6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0)   

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, พัชราภรณ์ บุญเลื่อง และอรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ. (2560). สงขลาเมืองแห่งไมซ์เพื่อรองรับกลุ่ม IMT-

GT.วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Vol.1 No.1,(66-78). 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Pornsiratananan, P., & Bunlueng, P. (2019). The Perceptions of Thai MICE Visitors in Songkhla Province 

towards Supporting Thai Venues Undertaking Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. 

Paper presented at the 11th National Conference on Administration and Management, 

Songkhla, Thailand, June 29, 2019, (p.341-353). [in Thai] 
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Nookladnuy, N. & Bunlueng, P. (2018). Behaviour and Motivating Factors Influencing Travel Decision of 

Thai MICE Tourists Visiting Summer Bitter Sweet 2018, Songkhla. Paper presented at The 1st 

National Conference on Management ( NCOM 2018) , Songkhla, Thailand, 29-30 June 2018. 

(pp.47-60). [in Thai] 
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8. นางสาวดรณีกร สุปันต ี

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Human Resource Management 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
460-106 Principles of Business Management   3 (3-0-6)  
472-315 Business Communication                             3 (3-0-6)  
472-310 Business Ethics      3 (3-0-6)  
472-490 Seminar in Business Management   3 (3-0-6)            
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-106 Principles of Business Management   3 (3-0-6) 
460-354 Human Resource Management Information System 3 (3-0-6)  
460-511 Business Ethics and Social Responsibility  3 (3-0-6)  
472-512 Statistics for Research     3 (3-0-6)      
460-551 Organisational Management and Human Capital 3 (3-0-6)  
472-522 Management of Human Capital for Sustainability 3 (3-0-6) 
460-700 Minor Thesis                          6 (0-18-0)  
460-801 Thesis                                             18 (0-54-0) 
472-660 Thesis                      36 (0-108-0)  
472-670 Thesis                      18 (0-54-0)            
472-680 Minor Thesis                         6 (0-18-0) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-502  Human Resource Development and Contemporary Operation Management 6 ((5)-2-11) 
460-515  CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era 6 ((5)-2-11)    

460-516  Global Business Experience      6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Supanti, D., & Butcher, K. (2 019 ). Is corporate social responsibility (CSR) participation the pathway to 

foster meaningful work and helping behavior for millennials? International Journal of Hospitality 
Management, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.001 มกราคม 2562  

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Kaewthaworn, A. , Supanti,  D. , & Rurkkhum S.  ( 2 0 1 9 ) .  The Influence of Family-friendly Policy on 

Employee Engagement:  A Case Study of the Hotel Industry in Southern Thailand.  Paper 

presented at the 11th National Conference on Administration and Management, Songkhla, 

Thailand, June 29, 2019, (p.376-388). 

Supanti, D., Butcher, K., & Sukhabot, S. (2018). Cultivating meaningful work: How corporate social 
responsibility (CSR) participation promotes employees’ helping behavior. Paper presented at the 

8th Advances in Hospitality Marketing and Management (AHTMM) Conference, Bangkok, Thailand, 

June 25-29, 2018, (p.496-505).   
Wutijaroenwong, S. & Supanti, D. (2017). Factors influencing employee engagement of generation Y                            

in Hatyai’s hotels. Paper presented at the 9th National Conference on Administration and 

Management, Songkhla, Thailand, July 1, 2017, (p.524-534). 
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9. นางสาวศิรินุช ลอยกุลนันท์                                                                                                                       

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Management 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-106 Principles of Business Management    3 (3-0-6)  
460-401 Strategic Management     3 (3-0-6)  
460-410 Strategic Management      3 (3-0-6)   
472-121 ASEAN Studies       3 (2-2-5)  
472-482 Seminar in International Business    3 (3-0-6)  
475-309 Office Management      3 (3-0-6)              
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-642 Business Management In AC                                      3 (3-0-6)  
460-617 Seminar in ASEAN Business                              3 (3-0-6)  
460-616 Seminar in Business Management                     3 (3-0-6)  
472-510 Intensive Business for Executives                       3 (3-0-6) 
472-525 Strategic Integration and Business Implementation   3 (3-0-6)               
460-700 Minor Thesis 6 (0-18-0)  
460-801 Thesis 18 (0-54-0)   
472-660 Thesis                       36 (0-108-0)  
472-670 Thesis                           18 (0-54-0)            
472-680 Minor Thesis                           6 (0-18-0) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-502  Human Resource Development and Contemporary Operation Management 6 ((5)-2-11) 
460-514  New Venture Creation and Opportunity Evaluation 6 ((5)-2-11) 
460-515  CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era 6 ((5)-2-11) 
460-516  Global Business Experience     6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Olayinka, J. A. ; Loykulnanta, S.  ( 2 0 1 9 ) . How Domestic Firms Benefit from the Presence of                       

Multinational Enterprises: Evidence from Indonesia and Philippines. Economies 2019, 7(3 ), 94. 
(ISSN 2227-7099) https://doi.org/10.3390/economies7030094 

Beleska-Spasova, E. , Loykulnanta,S. , & Nguyen, Q.T.K.  ( 2016) .  Firm-specific, national and regional 

competitive advantages:  The case of emerging market MNEs—Thailand.  Asian Business & 

Management, 15(4), 264-291. http://dx.doi.org/10.1057/s41291-016-0009-8. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
โชติกา จันทร์อุ่ย, ศิรินุช ลอยกุลนันท์ และสุธินี ฤกษ์ข า. (2562). พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานเจเนอเรชันวาย                 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่  11                         

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. (น.365-375). 

Pramonban, A. and Loykulnanta, S. (2017). Importance Level of Marketing Mix Factors in Selecting the 

Tutorial School for Elementary Students by Parents in Sadao District, Songkhla Province. Paper 

presented at The 9th National Conference on Administration and Management, Thailand,                  

1st  July 2017. (pp.373-385). 

Hnuphet, P. , Loykulnanta, S. , & Jindabot, T. (2016) .  The relationship among health consciousness, 

attitude toward surgery, and intention to surgery of undergraduate student at Prince of 

Songkla University. The 8th National Conference on Administration and Management, Songkhla, 

Thailand, 2 July 2016. (pp.300-310). 

Saisreekosol, M. , Loykulnanta, S. , & Jindabot, T.  ( 2016) .  The relationship between health 

consciousness and attitude toward beautification of aging woman in Hatyai City Municipality, 

Songkhla province.The 8th National Conference on Administration and Management, Songkhla, 

Thailand, 2 July 2016.  (pp.378-389). 

Sooksri, K., Loykulnanta, S., & Jindabot, T. (2016). The relationship between service quality perception 

and online room reservation risk perception though Elong.com of Chinese tourist in Phuket 

province.The 8th National Conference on Administration and Management, Songkhla, Thailand, 

2 July 2016. (pp.696-705). 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/economies7030094
http://dx.doi.org/10.1057/s41291-016-0009-8
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10. นายมัทนชัย สุทธิพันธุ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Accounting and Finance 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
464-461 Seminar in Auditing  3 (3-0-6)             
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
464-515 Special Topics in Accounting 1 (Contemporary Accounting)       3 (3-0-6)  
460-521 Managerial Accounting  3 (3-0-6)  
460-700 Minor Thesis  6 (0-18-0)     
460-801 Thesis                                                                   18 (0-54-0)      
464-701 Minor Thesis                                                            6 (0-18-0)     
464-800 Thesis                 18 (0-54-0)    
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-502  Human Resource Development and Contemporary Operation Management 6 ((5)-2-11) 
460-503   Excellence Strategic Management   6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Siripong, W., Klaikaew, N., Saejia, T., Chaitaworn, P., Budjariya, S. & Suttipun, M. (2019), Relationship 

between corporate social responsibility and earning quality of hotels’ business in Songkhla 

province (Thai version), Journal of Southern Technology, Vol. 12, No. 1, pp. 129-137. 
Chanatup, S., Aujiraponggpan, S. & Suttipun, M. (2019), The integrated reporting of listed companies on 

the Stock Exchange of Thailand, Revista Evidenciacao Contabil & Financas (RECFin), Vol. 7, No. 
2, pp. 142-159. (ISI) 

Suttipun, M. & Pratoomsri, L. (2019), An influence of corporate governance on segment disclosure in 

Thai context, The DLSU Business & Economics Review. Vol. 29, No. 1, pp. 131-145. (SCOPUS) 
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Suttipun, M. & Boomlai, A. (2019), The relationship between corporate governance and integrated 

reporting: Thai evidence, International Journal of Business and Society, Vol. 20, No. 1, pp. 
348-364. (ISI) 

Suttipun, M. (2019). The longitudinal study of sufficiency economy philosophy reporting of listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 

Vol. 11, No. 2, pp. 187-206. (ISI) 
Limroscharoen, S., Immelman, A. & Suttipun, M. (2019). How does corporate entrepreneurship strategy 

influence organizational performance of the small and medium sized enterprises in the 

southernmost region of Thailand? Through the lens of the balanced scorecard. ASR: Chiang 
Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 2, pp. 110-132. (ISI)  

Wichianrak, J. & Suttipun, M. (2019). Influence of corporate social responsibility reporting and audit risk: 
an evidence of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). University 
of the Thai Chamber of Commerce Journal, Vol. 39, No. 2, pp. 68-82.  

Suwansin, N., Sawasdee, T. & Suttipun, M. (2019). Relationship between Risk Management Disclosure 

and Cost of Debt: Case Study of the Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for 

Alternative Investment (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat 
University, Vol. 14, No. 1. pp. 72-93.   

Suwansin, N. & Suttipun, M. (2018). The comparative study of risk management disclosure between 

listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) and in the Market for Alternative 

Investment (MAI) (Thai version), HatYai Academic Journal, Vol. 16, No. 2, pp. 153-170.  
Limroscharoen, S., Khongkaew, C., Naniruttisai, N., Wainiphlee, P., Sangkeaw, S. & Suttipun, M. (2018). 

The influence of corporate social responsibility on organizational performance from the 

balanced scorecard perspectives: a case study of hotels in Phuket, Krabi, and Phang Nga 

provinces (Thai version), Journal of Business Administration, Thammasart Business School. 
Vol. 40, No. 160, pp. 24-46. 

Suttipun, M. (2018), Association between board composition and intellectual capital disclosure:                           
an evidence from Thailand, Journal of Business Administration, Thammasart Business School. 
Vol. 40, No. 160, pp. 74-97.  

Suttipun, M., Maithong, A., Manae, N., Samang, N. & Srirat, T. (2018), An influence of corporate social 

responsibility on performance measured by balance scorecards: an evidence of hotels in 

Southern Thailand boarding provinces, ABAC ODI Journal. Vol. 5, No. 1, pp. 97-113.   
Suttipun, M. (2018), The influence of corporate governance, and sufficiency economy philosophy 

disclosure on corporate financial performance: evidence from Thailand, Asia-Pacific Journal 
of Business Administration, Vol. 10, No. 1, pp. 79-99. (ISI)  
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Wannachat, K., Puttasawat, P. & Suttipun, M. (2018), Efficiency management of dual vocational 

education course and readiness professional skill on accordance with International Education 

Standards for Professional Accountants No.3 of accountant holding diplomas in accounting 

(Thai version), Princess of Naradiwas University Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 196-206. 
Siripong, W., Sariddeeperaphan, K. & Suttipun, M. (2018), Influence of cash flow on profitability and 

market price: a case study of companies in the Market for Alternative Investment (Thai 

version), Princess of Naradhiwas University Journal, Vol. 5, No. 2,  pp. 111-120. 
Limroscharoen, S., Duangphakdee, A. & Suttipun, M. (2018), What are the key factors influencing 

successful implementation of accounting information system for resource planning? A case 

study of rubber wood companies in Thailand, ABAC ODI Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 130-143.  
Suttipun, M. (2018), The relationship between ownership structure, board composition and corporate 

characteristics on financial performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand 

(Thai version), Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, Vol. 13, No. 1, 

pp. 1-24. 
Suttipun, M., Duangpanya, P., Sattayarak, O. & Runglertkrengkari, S. (2018), Relationship between 

competency as per the International Education Standards for Accounting Professionals and the 

awareness and understanding of Thailand Financial Reporting Standards for Small and 

Medium Sized Enterprises: A case study of Southern Thailand, Kasetsart Journal of Social 
Sciences, Vol. 39, No. 3, pp. 1-7. (SCOPUS)  

Suttipun, M. & Saefu, S. (2017) . Corporate characteristics, sufficiency economy philosophy reporting, 

and financial performance, DLSU Business & Economics Reviews, (26)2, 1-16.  
Suttipun, M. , Klinnawee, S. , Chawalitsittikul, S. , Boonphirom, S.  & Madiyoh, S.  (2017) , The effect of 

competency of accounting lecturers based on the International Education Standards of in 

Southern Thailand university on the working effectiveness. HatYai Academic Journal, 15(1) , 
73-89. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
กิตตินันท์ เกือกทอง และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). อิทธิพลของการรายงานการจัดการนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตของ

องค์กร: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 
2562. (น.76-86). 

นันทวดี ลดาพรหมทอง และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

ผลการด าเนินงานของ กิจการเชิงดุลยภาพ: หลักฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี

รายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11                 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. (น.117-130). 
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ภัณฑีรา มณีไพรัตน์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). ความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างบริษัทถูกจัดอันดับ หุ้นยั่งยืนและบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562.                   
(น.131-139). 

นันทิกานต์ ประสพสุข และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการรายงานบูรณาการต่อ
ผลการด าเนินงานของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562.                
(น.150-159). 

สุปราณี แสงเขียว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). อิทธิพลของทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของกิจการเชิงดุลย
ภาพ : ธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
คร้ังที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. (น.160-168). 

กรมิษฐ์ ขุนรัตเวก และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการคร้ังที่ 10, 30 มิถุนายน 2561, (น.200-214). สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

กมลรัตน์ สฤษฎีพีรพันธ์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการท า
ก าไรและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด; กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการคร้ังที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560, (น.13-23) สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ. 

ทิพวรรณ สวัสดี และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2560). อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงกับการตกแต่งก าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ
คร้ังที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560, (น.24-35) สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ. 

จินดา สุจินรัตน์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2560). อิทธิพลของโครงสร้างการเป็นเจ้าของและองค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษัทบนการเปิดเผยข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560, (น.36-47) 
สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ. 

ศิรินาถ สถิตเรืองศักดิ์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานแบบบูรณาการกับผลการ
ด าเนินงานที่เป็นตัวเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการคร้ังที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560, (น.48-58) สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ. 

อัญชลี บ่มไล่ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2560). อิทธิพลการก ากับดูแลกิจการต่อระดับการเปิดเผยการรายงานแบบบูรณา
การของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการครั้งที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560, (น.59-71) สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ. 
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11. นางวันอามีนา บอสตัน อลี (นามสกุลเดิม “แวหะมะ”)  
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A  สาขาวิชา Management 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

478-401 Seminar in MICE Industry    3 (3-0-6)  

478-405 Innovation and Information Technology for Tourism Management in MICE Industry    3 (3-0-6)  
478-200 Introduction to MICE Industry    3 (3-0-6) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

460-652 Management of Diversity 3 (3-0-6)  
474-510 English for Marketing Communications 3 (3-0-6)  
472-513 Managerial Skills Development  3 (3-0-6) 
472-525 Strategic Integration and Business Implementation 3 (3-0-6) 
472-537 Project Management  3 (3-0-6) 
472-541 Management of Diversity  3 (3-0-6) 
472-660 Thesis  36 (0-108-0)  
472-670 Thesis 18 (0-54-0)             
472-680 Minor Thesis  6 (0-18-0) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11)   

460-514  New Venture Creation and Opportunity Evaluation 6 ((5)-2-11) 
460-516  Global Business Experience     6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
วันอามีนา บอสตนั อลี และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ (2562). ปัจจยัหลักที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้เทคโนโลยีการพาณชิย์

อิเล็คทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในโครงการ WOW สงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, 36(2): 60-86. 
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Waehama W, Alam MM, Hayeemad M, et al (2018) .  Challenges and Prospects of the Halal Hotel 

Industry in Muslim-majority and Muslim-minority Countries:  The Case of Malaysia and 

Thailand.  Journal of Halal Industry and Services; 1( 1) :  a0000018, 

http://journals.hhpublisher.com /index.php/JHIS/ article/view/10  
Waehama, W.  (2018) .  Comparison of the Effectiveness of Work Integrated Learning and Computer 

Simulation Teaching Method for Theoretical Subjects in Hospitality Industry Curriculum. 
Journal of Management Sciences Vol.35 No.1 January-June 2018 (P.51-74), Prince of Songkla 

University, Thailand. 
Waehama, W., & Srisakun, C. (2017). The Challenges of ASEAN Youths Organization in Promoting ASEAN 

Tourism Growth. Dusit Thani College Journal, Bangkok, Thailand, 11 (Special Volume), (P.75- 
92), http://www.dtc.ac.th/images/journal/May-2017/5.pdf 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Wanamina Bostan Ali, Md Mahmudul Alam, Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi, Hayeemad, M.  & 

Waemamu Waehama. (2019). Exploring the McKinsey 7s of Muslim-friendly Hotels in Islands 

of Southern Thailand. Paper presented at the 11th National Conference on Administration 

and Management, Songkhla, Thailand, June 29, 2019, (p.354-363). 

Wanamina Waehama & Joshua Olayinka.  (2018) .  The Impact of Engaged Users on eWOM of  Event 

Facebook Page.  In The 1 0 th National Conference on Administration and 
Management, (pp.594-600) .  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University. 
(30 June 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dtc.ac.th/images/journal/May-2017/5.pdf
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12. นางสาวกลางใจ แสงวิจิตร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A.  สาขาวิชา Finance and International Business 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

460-104 Principles of Finance  3 (3-0-6)  
473-199 Personal Finance  3 (3-0-6)   
473-200 Mathematical Finance  3 (3-0-6)   
473-202 Financial Market and Institutions  3 (3-0-6)   
473-303 Securities Analysis  3 (1-4-4) 
473-401 Finance Analysis  3 (3-0-6)   
473-409 Business Project Management  3 (3-0-6) 
473-410 Research in Finance  3 (3-0-6)            
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-512 Principles of Accounting and Finance for Managers   3 (3-0-6)  
460-512 Statistics for Business Research    3 (3-0-6)  
460-513 Business Research Methods    3 (3-0-6)  
460-525 Financial Management for Executive   3 (3-0-6)     
472-512 Statistics for Research           3 (3-0-6)     
460-700 Minor Thesis               6 (0-18-0) 
460-801 Thesis                                                                   18 (0-54-0) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-503   Excellence Strategic Management   6 ((6)-0-12) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

พรทิพย์ จิระธ ารง, กลางใจ แสงวิจิตร, พเนิน อินทะระ และนพวรรณ แมนน์. (2562). ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
การจัดการการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ Cognition and Behavior in Personal 

Financial Planning of People in Hatyai City ". วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS 
Journal of Management, 8 (2) : 1-17 (เมษายน-มิถุนายน 2562) 
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สาริษฐ์ โพธิ์ศรี, กลางใจ แสงวิจิตร, พรทิพย์ จิระธ ารง, และพเนิน อินทะระ. (2559). ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบ                   
ในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  วารสารวิทยาการจัดการ , 33(1):                
159-185. 

 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Nattapol Khoothiratrakarn, Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee and Noppawan Mann. 

(2018). Analysis of Investors' Behavior and Assset Allocation Strategies in Hatyai, Songkla. The 

10th National Conference on Administration and Management, Songkhla, Thailand. 3 0 th June 

2018, (น.37-46). 
พูนสุข ศิริคุรุรัตน์, กลางใจ แสงวิจิตร, พเนิน อินทะระ และภูมิ ชี้เจริญ. (2560). การศึกษาความเป็นไปได้ในการท า

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมน์บนพื้นฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา . ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (น.96-108) 
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13. นายทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Tourism and MICE Management 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
478-201 MICE Service and Operation                                3 (2-2-5) 
478-304 Special Events Management                               3 (2-2-5) 
478-406 Risk and Crisis Management in MICE Industry 3 (3-0-6)  

478-301 Venues and Accommodations Management 3 (2-2-5) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

460-653 Meeting Incentive Convention and Exhibition: MICE for Tourism Management 3 (3-0-6)   
460-654 Alternative Tourism Management                       3 (3-0-6)   
460-655 Sustainability Tourism for New Decade               3 (3-0-6)   
472-513 Managerial Skills Development                                  3 (3-0-6) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501   Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-515  CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era 6 ((5)-2-11) 
460-516  Global Business Experience     6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Teerakunpisut S. , Jie Wen J. , Matthews A. , & Picken F.  ( 2018)  Muslim and Buddhist Venue Staff 

Knowledge of Islam and Their Views on Religious Diversity in the MICE Industry in Southern 

Thailand.  J Halal Ind Serv. 1(1): a0000019. 
 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Teerakunpisut, S. (2019). Developing a Guideline for MICE Venues which are in Harmony with Muslim 

Faith in Thailand.  Proceedings of the 25th Asia Pacific Tourism Association Conference:                   
(pp. 226-231). 1-4 July 2019, Danang, Vietnam.  
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Bunlueng, P. , Teerakunpisut, S. , and Binmad, R.  (2018) .  Smart MICE City Development for Muslim 
Business Travellers in Southern Thailand. Proceedings of the 5th International Conference, 

Thailand Halal Assembly (THA) , Chulalongkorn University:  (pp.  152-156) .  14-16 December 

2018, Bangkok, Thailand. (Outstanding Academic Presentation Award) 
Teerakunpisut, S.  (2018) .  Evaluating Faith-Based Service Delivery in the MICE Industry in Southern 

Thailand. Proceedings of the 5th International Conference, Thailand Halal Assembly (THA) , 
Chulalongkorn University:  ( pp.  146-151) .  14- 16 December 2018, Bangkok, Thailand. 
(Outstanding Academic Presentation Award) 

Teerakunpisut, S. (2018). The Provision of Islamic Hospitality Service through the Lens of Muslim and 
Buddhist Employees in the MICE Industry in Southern Thailand.  Proceedings of the 1st  
International MICE Conference and Forum:  ( pp.  199- 227) .  29-30 August 2018, Bangkok, 

Thailand. 
Teerakunpisut, S.  (2016) .  The Perspectives of MICE Workers in Southern Thailand on the Needs of 

Islamic Clientele.  Proceedings of CAUTHE International Conference:  ( pp.  356-379) .  9-11 

February 2016, Sydney, Australia. 
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14. นางสาวสุมนา ลาภาโรจน์กิจ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Marketing and Strategy 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-103 Principles of marketing 3 (3-0-6)            
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-103 Principles of Business Marketing 3 (3-0-6)            
460-746 Strategic Integrated Marketing Communication 3 (3-0-6)             
460-513 Business Research Methods 3 (3-0-6)        
460-771 Strategic Management 3 (3-0-6)        
460-801 Thesis                                                                    18 (0-54-0)   
461-210 Principles of Marketing                                             3 (3-0-6)            
474-516 Consumer Behavior               3 (3-0-6)    
472-511 Intensive Research for Executives           3 (3-0-6)    
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-503   Excellence Strategic Management   6 ((5)-2-11) 
460-517  Designing and Managing Brand to Success  6 ((5)-2-11) 
460-518  Leveraging Business through Creative Marketing Management 6 ((5)-2-11) 
460-519  Digital Marketing and Analytics    6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

วันอามีนา บอสตนั อลี และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ (2562). ปัจจยัหลักที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้เทคโนโลยีการพาณชิย์

อิเล็คทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในโครงการ WOW สงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, 36(2): 60-86. 
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2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

กฤติมา รัตนากาญจน์ และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยจ าแนกการตัดสนิใจซื้อและไม่ซื้ออาหาร              
คลีนของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพชรบุรี:    
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่ 28 มิถุนายน 2562, หน้า 28-38. 

Thongtawee, S., and Laparojkit, S., (2019 ). The influence of Brand Experience towards Smartphone 
Repurchase Intention among Senior Consumer.  In International Business Management 

Research Conference (IBMRC) 9th , 22 November 2019, at Le Meridien Chiang Mai, Thailand, 
PP.32-42 

ธรณินทร์ นะโส และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). ความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model.  

ในการประชุมผลงานวิจยัด้านการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 12  เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562, หน้า 228-238 

จินดารัตน์ ชูสง และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). องค์ประกอบของเรื่องราวข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อ. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่  3,                   
31 พฤษภาคม 2562, ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (น.382-392) 

จินต์จุฑา บัวอ่อน และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). การรับรู้ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวรูปปั้นนางเงือก จังหวัดสงขลา
และระหว่างก่อนและหลังอ่านเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยว. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาวิชาการ
ระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3, 31 พฤษภาคม 2562, ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (น.671-
678) 

ธีรนัย เจริญพานิช และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ . (2561). ความภักดี ในแบรนด์สถาบันการศึกษา  กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ     
คร้ังที่ 10 สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30 มิถุนายน 2561, (pp.319-329). 

ซอฟราห์ สาแล๊ะ และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2560). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 1 กรกฎาคม 2560, (pp.421-430). 

Anantapokai, P. , & Laparojkit, S. (2 0 1 7 ) . The Attitudes of Shippers towards the Initiation of Green 
Transportation in the South of Thailand. In National Conference on Administration and 

Management of the 9th Songkhla: Prince of Songkla University, Hat Yai, 1 July 2017, (pp.582-
591) 

Meeyoung, S., & Laparojkit, S. (2016). Marketing communications of direct response television Co.Ltd. 
in The Kingdom of Cambodia. In National Conference on Administration and Management of 

the 8th Songkhla: Prince of Songkla University, Hat Yai, 2 July 2016, (pp.336-345) 
จิรศักดิ์ ชูเลขา และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
8 สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2 กรกฎาคม 2559. (น.390-401) 
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เมธิชา เสถียรจิตร และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2559). การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคารของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จังหวัดสตูล.  ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ คร้ังที่ 8 สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
, 2 กรกฎาคม 2559. (น.423-434) 

 
หนังสือ/ต ารา 

Laparojkit, Sumana and Foxall, Gordon.  Robert.  ( 2016) .  Collective Intentionality and Symbolic 

Reinforcement:  The Case of Thai Car-Consumer Club.  In Gordon R.  Foxall ( Ed. ) .  The 

Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis. Routledge (pp. 379-399). Devon, UK: 

Routledge.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

15. นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Management Sciences 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-104  Principles of  Finance        3 (3-0-6)   
460-431 International Finance        3 (3-0-6)  
460-101 Introduction to Business       3 (3-0-6) 
460-330 Financial Management    3 (3-0-6) 
460-115 Business Finance        3 (3-0-6) 
460-331 Financial Management 2       3 (3-0-6) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา            
460-525 Financial Management for Executive     3 (3-0-6)   
460-531 Financial Management                 3 (3-0-6)  
462-607 Strategic Management For Tourism Business    3 (3-0-6)  
472-524 Finance for Decision Making      3 (3-0-6)  
460-700 Minor Thesis      6 (0-18-0)  
460-800 Thesis                         36 (0-108-0)           
460-801 Thesis                18 (0-54-0)   
462-900 Thesis                18 (0-54-0)     
          
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460–700  Minor Thesis      6(0-18-0) 
460–800  Thesis 36(0-108-0)  
460–801  Thesis      18(0-54-0) 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์ , พรทิพย์ จิระธ ารง, พเนิน อินทะระ ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ และภูมิ ชี้เจริญ 

(2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2). 127-141 
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นางสาวภัทร์ธมนต์ คงแจ่ม และธนาวุธ แสงกาศนีย์. (2560). ผลจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่พักบูติดโฮเต็ลต่อ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษาบูติดโฮเต็ลในจังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6(2). 29-40  

 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Khoothiratrakarn, N. , Sangwichitr, K. , Saengkassanee, T. , and Mann, N. , (2018) .  Analysis of Investors' 

Behavior and Assset Allocation Strategies in Hatyai, Songkla. The 10th National Conference on 

Administration and Management, Songkhla, Thailand. 30th June 2018, (PP.37-46). 

ประภัสสร กาพย์เกิด และธนาวุธ แสงกาศนีย์ . (2560). ผลกระทบของการวัดผลการด าเนินงานโดยวิธีมูลค่าเพิ่ม                      

เชิงเศรษฐกิจและวิธี อัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ คร้ังที่ 9, 

1 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (น.83-95). 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
 

1. นายวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Public Management and Organizational Behavior 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
465-202 Strategic Human Resource Management  3(3-0-6)  
465-312 Human Resource Management Information Systems  3(3-0-6)  
465-411 Compensation Management    3(3-0-6)  
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
465-513 Strategic Management for Public Sector  3(3-0-6)  
465-600 Minor Thesis      6(0-18-0)  
465-700 Thesis       18(0-54-0)  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
460-501  Innovative Entrepreneurship    6 ((5)-2-11) 
460-515  CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era 6 ((5)-2-11) 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Potipiroon, W., Srisuthisa-ard, A. & Faerman, S. (2018). Public service motivation and customer service 

behavior:  Testing the mediating role of emotional labor and the moderating role of gender. 
Public Management Review. Advance online publication. doi: 10.1080/14719037.2018.1500629 

(ISI: Web of Science) 
Potipiroon, W. and E. V. Rubin. (2018). Who is most influenced by justice perceptions? Assessing the 

role of occupational status. Review of Public Personnel Administration, 38(3), 271-302. (ISI: Web 

of Science) 
Potipiroon, W. , Ford, M.  ( 2017) .  Does public service motivation always lead to organizational 

commitment?:  The moderating roles of intrinsic motivation and ethical leadership.  Public 
Personnel Management, 46(3), 211-238. (ISI: Web of Science)  

Potipiroon, W.  & S.  Faerman.  ( 2016) .  " What Difference Do Ethical Leaders Make? Exploring the 

Mediating Role of Interpersonal Justice and the Moderating Role of Public Service 

Motivation." International Public Management Journal 19(2): 171-207. (ISI: Web of Science) 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 

 หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจนดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึง่สมรรถนะที่จ าเปน็ 

SH1 อาจารย์ในภาควิชา high impact ประชุมและอภิปราย 
SH2 ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของ
หลักสูตร 
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 

 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 17 ราย  

SH3 ศิษย์ปัจจุบนั 

SH4 ศิษย์เก่า 
high impact 

high power 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 15 ราย 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้  5 ราย 
SH5 ผู้ใช้บัณฑิต 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง 
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด 

บริษัท อิน กู๊ด จ ากัด 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
รร.สธ.ทบ. 
หยก.เฮงยานยนต ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
หาดใหญ่ 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

high power 

 
ส ารวจผา่นแบบสอบถามออนไลน์ 14 ราย 

SH6 คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power 

 
การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเปน็ 

SH7 สกอ. high power 

 
การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
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มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดับหลักสูตรที่ได้คือ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหา และแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ  
1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
 2. ความรู้ 
2.1 อธิบายและเลือกใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล. และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม  
2.2 อธิบายกระบวนการวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง  
 3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สร้างงานวิจัยทางธุรกิจอันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาของพ้ืนที่ภาคใต้  
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกทั้งในภาวะของ
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม  
4.2 มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับใช้ใน
การศึกษาและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ  
5.2 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสม  
5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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2. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน กับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน  
 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลยั 

และ มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
วิสัยทัศน ์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ            

เป็นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และประเทศ            

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570            
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
พันธกิจ            

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้แ 

ละประเทศ เชื่อมโยงสู่สงัคมและเครือข่ายสากล 

 

           

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตัิ 
 

           

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพืน้ฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 
 

จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
แก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือ                  
จากการค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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3. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLO ในหลักสตูรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดบั

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสังคม 
คุณลักษณะทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1           

1.2          

2. ความรู ้
2.1          

2.2          

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1          

3.2          

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1          

4.2          

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1          

5.2          

5.3          
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ตารางแสดง PLO ที่เป็นชนิดทัว่ไปและชนิดเฉพาะสาขา 
ELO ชนิด 

ทั่วไป เฉพาะสาขา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1    

1.2   

2. ความรู้ 

2.1   

2.2   

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1   

3.2   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   

4.2   

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   

5.2   

5.3   

 
4. ตารางแสดงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power 

และ/หรือ high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร 
 
 
  SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1         

1.2        

2. ความรู้ 

2.1        

2.2        

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1        

3.2        
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5. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO (เช่น การใช้ backward curriculum design หรือ วิธีการอื่น ๆ) 
 ความรู้ 

(Knowledge) 
ทักษะ 
(Skill) 

เจตคติ  
(Attitudes) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  6 1,3 1,2,6,7,8,9 

1.2 6 3,5,6,8,9 1,2,5,6 

2. ความรู้ 

2.1 1,2,3,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,4 

2.2 1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,4,5,7 1,2,4 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,7,8 1,4,5,7 

3.2 4 4,6,8,9 4,5,8,9 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 2,4,7 6,7,8,9 1,2,4,5,7,8 

4.2 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,4,6,7,8,9 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 3,7,9 1,3,4,7 1,5,8 

5.2 1,2,3,4,5,7,8,9 1,2,4,5,7 1,4,5,6 

5.3 5,7 6,7,8,9 2,4,9 

 
 
 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1        

4.2        

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1        

5.2        

5.3        
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รายวิชา ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะ 
(Skill) 

เจตคติ 

(Attitudes) 
460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิง
นวัตกรรม 

1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การด าเนินงานร่วมสมัย 

1,3,5,7,8,9 2,3,5,6,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 1,3,5,7,8,9 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและ
ธุรกิจอัจฉริยะ 

1,3,4,5,7 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์
ส าหรับโลกธุรกิจใหม่ 

1,3,4,5,7,8,9 1,2,4,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 1,2,4,5,7,9 1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ 

1,2,5,7,8,9 1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหาร
ระดับสูงในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

2,7,8,9 1,2,3,5,6,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก 1,4,8 1,2,3,5,6,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจัดการแบ
รนด์สู่ความส าเร็จ 

1,2,4,5,9 1,2,3,7,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-518 ชุดวิชาการยกระดับธุรกิจด้วยการจัดการ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

1,2,3,4,5,9 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ 34,5,7 1,2,6,7,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
460-700 สารนิพนธ์                       1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

464-800 วิทยานิพนธ์                    1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

464-801 วิทยานิพนธ์                    1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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ความรู้ (Knowledge) 

ความรู้ 1   ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 

ความรู้ 2   ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

ความรู้ 3   ความรู้ด้านการวิจัยธุรกิจ 

ความรู้ 4   ความรู้ด้านนวัตกรรม 

ความรู้ 5   ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความรู้ 6   ความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจ 

ความรู้ 7   ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

ความรู้ 8   ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 

ความรู้ 9   ความรู้ในการติดต่อสื่อสาร 

 

ทักษะ (Skill) 

ทักษะ 1   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจ 

ทักษะ 2   มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทักษะ 3   มีทักษะด้านการตัดสินใจ 

ทักษะ 4   มีทักษะด้านการท าวิจัย 

ทักษะ 5   มีทักษะในการบริหารจัดการ 

ทักษะ 6   มีทักษะในการสื่อสาร 

ทักษะ 7   มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
ทักษะ 8   มีทักษะในการปรับตัว 

ทักษะ 9   มีทักษะในการท างานเป็นทีม 

 

เจตคติ (Attitudes) 

เจตคติ 1   มีความรับผิดชอบ 

เจตคติ 2   มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เจตคติ 3   มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 

เจตคติ 4   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติ 5   มีความเป็นผู้น า 

เจตคติ 6   มีวินัย และปฏิบัติตามกติกาของสังคม 

เจตคติ 7   มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
เจตคติ 8   มีการยอมรับความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม 

เจตคติ 9   มีกาละเทศะ
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ระดับปริญญาโท 

{   }  ไม่จัด  

{  }  จดั จ านวน 15 รายวิชา   (ระบุ) 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด 
 ประสบการณ ์
 ก่อนการศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการ

ติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ท างาน

หรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝึก

ปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ

การเรียน

ทฤษฎ ี

460-501 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิง
นวัตกรรม 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการด าเนินงานร่วมสมัย 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศ 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับโลกธุรกิจใหม่ 

10 - - 40 - - - 50 - 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด 
 ประสบการณ ์
 ก่อนการศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการ

ติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ท างาน

หรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝึก

ปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ

การเรียน

ทฤษฎ ี

460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 10 - - 40 - - - 50 - 100 

460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผู้บริหาร
ระดับสูงในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน                          
ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก  10 - - - - - - 90 - 100 

460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการ
จัดการแบรนด์สู่ความส าเร็จ 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-518 ชุดวิชาการยกระดับธุรกิจด้วยการ
จัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

10 - - - - - - 90 - 100 

460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทัลและการ
วิเคราะห์ 

10 - - 50 - - - 40 - 100 

460-700 สารนิพนธ์                       10 - - - - - - 90 - 100 

464-800 วิทยานิพนธ์                    10 - - - - - - 90 - 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด 
 ประสบการณ ์
 ก่อนการศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการ

ติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ท างาน

หรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝึก

ปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ

การเรียน

ทฤษฎ ี

464-801 วิทยานิพนธ์                    10 - - - - - - 90 - 100 

 

หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรควรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)  12 ชุดวิชาและ 3 รายวิชา
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ภาคผนวก  ง  

ภาคผนวก ง-1 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ง-2 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
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