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คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่



 

สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 3 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้ 5 
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 9 
2) การด าเนินการหลักสูตร 9 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 13 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 29 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 29 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 32 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 33 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.2561  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 34 
 แห่งชาติ   
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สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง              หน้า 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และ 36 
2) กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 40 
 (Curriculum Mapping)  
4) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 41 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 42 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 42 
3) เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 42 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 43 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 44 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 44 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 45 
2) บัณฑิต 45 
3) นักศึกษา 46 
4) คณาจารย ์ 47 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 47 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 49 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 50 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 51 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 51 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 51 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 52 
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สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง             หน้า 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 54 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 56 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 65 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ 88 

 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 90 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 97 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 99 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 101 

 
ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 107 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 124 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   : 25510101109975 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)  : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)              

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (International Program)  

2. 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 านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 
 แผน ก 2 39 หน่วยกิต 
 แผน ข 39 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
  (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) ปีการศึกษา 2565 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551   

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่               
26(7/2564) เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564) 
  เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2564  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน และ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐ  
(2) ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือเจ้าของกิจการ  
(3) อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจหรือนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
 

1 1-9098-00022-24-4
  

อาจารย ์ นางสาวดรณีกร สปุันต ี ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2558 
 
2551 
 
2549 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
 
บธ.บ. 

Human Resource 
Management 
International 
Business 
การจัดการ 

Griffith University, Australia 
 
University of Hertfordshire, U.K. 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2 3-9599-00353-68-1 อาจารย ์ นางวนัอามีนา บอสตัน อล ี ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2560 
 
2554 
 
2551 

D.B.A 
 
M.B.A. 
 
B.A. 

Management 
 
International 
Business 
Public Relations 
and Journalism 

Victoria University Melbourne, 
Australia 
University of Southern, 
Queensland Australia 
University of Southern, 
Queensland, Australia 

3 3-1001-00642-92-0 อาจารย ์ นางสาวศิรินชุ ลอยกุลนันท์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

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) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาการจัดการ 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนา 
      ทุกวันนี้ เป็นที่ยอมรับว่ากระแส อาเซียน ยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
ท าให้โลกโซเชียลเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยถ่ายทอดข่าวสารความรู้และข้อมูลผ่านอีเมลเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
ในรูปแบบที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามอิทธิพลทางวัฒนธรรมและอ านาจทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ได้รับการอ านวยความสะดวกโดยระบบการสื่อสารไร้พรมแดนสามารถขยายออกไป                  
ทั่วอาเซียน จากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทางการเมืองสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียนหลักสูตรจึงพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติเพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจอาเซียนบนฐานความรู้ใหม่นี้และให้สอดคล้อง
กั บ ไท ยแลน ด์  4 .0  ต ามกรอบ ยุ ท ธศ าสตร์ช าติ  2 0  ปี แ ละแผน ยุ ท ธศ าสตร์ ปี  2 561 -2565  ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ ) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ จัดวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยความรู้ด้านการจัดการธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีเป้าหมายเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีผลงานในระดับสากลเพ่ือเป็นพลเมืองอาเซียน โดยด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์หลักสี่ประการ
ดังต่อไปนี้  1) การสร้างกลไกเชิงรุก 2) การสร้างความเป็นผู้น าทางวิ ชาการ 3) การสร้างความเป็นสากล                           
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหาร 

11.2 สถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมหรือการพัฒนา 
      ประเทศไทยที่ก าลังเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
เพ่ือให้ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเติบโตต่อไปได้ จ าเป็นต้องมีแรงงานที่มีทักษะความเข้าใจและใช้นวัตกรรม
เหล่านี้ เพ่ือให้กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ แทนที่จะใช้การลงทุนหรือแรงงาน อย่างไร
ก็ตามประชากรสูงอายุหมายถึงภาระของแรงงานประเภทใหม่นี้น าไปสู่จ านวนประชากรในประเทศไทยที่น้อยลง 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดวางระบบอย่างเหมาะสม  เพ่ือสร้างแรงงานใหม่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีและเรียนรู้                 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะใช้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานและเครือข่ายที่เป็นศูนย์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมาช่วยกันพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน                
การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการใช้งานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศไทย มหาวิทยาลัยยังสามารถ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือเร่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยสอนควบคู่ไปกับ               
การท างานจริง 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร / กระบวนการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรนี้และความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า  / ป รั บ ป รุ ง ที่ เ น้ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
หลักสูตรจึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณทิตเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียน ชี้น าสังคมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพ่ือกระตุ้นให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ และเพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้
จ าเป็นต้องมีการศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่บูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและทักษะในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาตาม OBE โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการของ
นักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีโครงสร้าง
แบบแยกส่วนซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับอาชีพที่ตนเลือก พร้อมกับวิชา              
ที่บูรณาการกับงาน (WIL) และเพ่ิมความร่วมมือกับองค์กรเอกชนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้                    
จะมีความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ  ทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยในอาเซียน มีความพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการยอมรับระดับชั้นน าในสังคมอาเซียนต่อไป 

12.2 ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพการจัดการธุรกิจ เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาบัณฑิตเพ่ือที่พวกเขาเหล่านั้น จะสามารถแก้ปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถนี้ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กันไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใช้งานวิจัยและการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศไทยทั้งหมดและนี่คือมหาบัณฑิตที่จะเป็นพลังในการพัฒนา ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ 
ตลอดจนระดับภูมิภาคอาเซียน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญหลักการและเหตุผล/ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งให้
ความรู้กับมหาบัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจในกลุ่ม ASEAN โดยมีวิสัยทัศน์ระดับ ASEAN ที่จะ
สามารถน าวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ โดยการจัด
การศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
นอกจากนี้ยังคงเล็งเห็นความส าคัญในด้านของงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาของหลักสูต รมีการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่า
สามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning)               
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงาน                
เป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning)  

1.2 ความส าคัญ/ หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในประเทศไทยก าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อนทั้งยังมีส่วนในภาคธุรกิจและศักยภาพที่จะพัฒนาองค์ความรู้พร้อมกับเน้นในเรื่องคุณธรรม และ
การปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบันที่ยึดถือเรื่องคุณธรรมเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มุ่งเน้นไปท่ีการมีโครงสร้างหลักสูตรที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบันและเป็น
หลักสูตรที่จะสามารถยืดหยุ่นได้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนการสอนที่จะเน้นให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวัน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิจัยส าหรับ

การบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3. มีความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อการท าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในยุคดิจิทัล 

พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลได้ 
4. ท างานเป็นทีมที่มีความผสมผสาน และข้ามผ่านทางวัฒนธรรมได้ โดยมีภาวะการเป็นผู้น าทางธุรกิจในยุค

ดิจิทัลได ้
5. มีความสามารถในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทักษะการวิเคราะห์ ทางสถิติในการ

แก้ปัญหาทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถสื่อสารทั้งการพูด เขียน และเลือกการน าเสนอ               
ที่เหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวชี้วัด 

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ตรงกับความต้องการในสายธุรกิจ
และเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นส าหรับ
ธุรกิจทั้งใน ASEAN และระดับต่างประเทศ 

เอกสารรายงานความพึงพอใจ
จากนักวิชาการท่ีมีความ
น่าเชื่อถือได้ 

สนับสนุนผลที่ได้จากงานวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ 

- จัดตั้งงบประมาณส าหรับงานวิจัยภายใน
ภาควิชา 
- สร้างแรงจูงใจให้มีการตีพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์โดยมีการสนับสนุนตามรายวิชา
รวมทั้งสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์ 
- สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์                
โดยให้มีผู้ให้ค าปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน               
- น าการจัดตั้งโครงการเพ่ือพัฒนาการ
ทักษะการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

จ านวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

- น าเสนอรูปแบบการประชุมเพ่ือการศึกษา
และวิจัยหลากหลายรูปแบบเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนทางความคิดกับระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันในการเขียนวิทยานิพนธ์ 

จ านวนการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
ในแต่ละปี 

เสริมสร้างความรู้ และทักษะด้าน
บริหารธุรกิจของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

- เชิญบุคลากรและนักธุรกิจเป็นวิทยากร
หรืออาจารย์พิเศษเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ยังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้กับ
หลักสูตร 

มีศิษย์เก่าและนักธุรกิจที่มาร่วม
กิจกรรมวันปฐมนิเทศและให้การ
บรรยายชั้นเรียน 

- ต้องการให้การแก้ปัญหาจากงานวิจัย
สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติในโลกแห่ง
ความเป็นจริงและคณาจารย์ที่ประเมิน
วิทยานิพนธ์ต้องมาจากองค์กรที่เก่ียวข้อง 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                  
ผู้ประเมินวิทยานิพนธ์ 

พัฒนาเสริมสร้างโลกทัศน์ให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา 

- อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษามีการ
ทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
- เพ่ิมงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
- เชิญผู้ประกอบการนักธุรกิจมาบรรยายให้
ความรู้ 
 
 
 

มีการจัดทัศนศึกษาอย่างน้อย           
ปีละครั้ง 
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แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวชี้วัด 

พัฒนาบุคลากรโดยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสอนให้มี
ประสิทธิผล 

- จัดให้บุคลากรเข้าร่วมวางแผนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเทอมละ 1 ครั้ง 

จ านวนโครงงานที่น าเสนอและ
รายงานการประเมินผล 

- กระตุ้นให้บุคลากรเพ่ิมทักษะและ 
ขีดความสามารถในการสอน 

จ านวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 
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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 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา           
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
      ไม่มี 

13. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคปกติ 
  วัน – เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

ภาคสมทบ 
 นอกวัน – เวลาราชการ  วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

   ภาคการศึกษาที่ 1 เดอืนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แผน ก 1 
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
2) มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3) มีผลสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มี
การรับรองว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
แผน ก 2 
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปี 
3) มีผลสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มี
การรับรองว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
แผน ข 
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี 
3) มีผลสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการ
รับรองว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

   
*หมายเหตุ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
เนื่องจากหลักสูตรฯ ให้โอกาสนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขา สามารถ
เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ได ้

2.3.2  นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะและความรู้ในการสืบค้นสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต                     
เพ่ือค้นคว้างานวิจัย 

2.3.3  นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ ใช้ภาษาอังกฤษ ประสบปัญหากับการปรับตัว             
ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1) เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล  ซ่ึงเอ้ือต่อการเป็น                    
ผู้ร่วมเรียนให้กับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเรียนในรายวิชาที่สนใจก่อนได้เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนจริง 
และการเรียนการสอนในปัจจุบันมีทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์อย่างหลากหลายที่ให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าได้ และมีการดูงานนอกสถานที่จากตัวอย่างจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  
  2) การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการใช้สารสนเทศ 
สามารถจัดการได้โดยหลักสูตรมีการจัดโครงการที่ เชิญวิทยากรจากส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร และท่ีสอนโดยคณาจารย์ของหลักสูตรมาให้ความรู้เพิ่มเติม  
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  3) การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับนักศึกษาที่สนใจได้เรียนเพ่ือฝึกทักษะและเทคนิคการอ่าน การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
และทักษะการน าเสนอบทความในที่ประชุม 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ก 1 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 2 2 2 2 

แผน ก 2 

ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 3 3 3 3 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 10 10 10 10 

 รวม 15 15 15 15 15 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 ระดับปริญญาโท 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,560,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 
ค่าหน่วยกิต 1,620,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ    3,180,000    6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ  

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

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 1,059,200 1,059,200 1,059,200 1,059,200 1,059,200 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 381,000 763,200 763,200 763,200 763,200 

รวม (ก) 1,674,200 2,070,440 2,085,322 2,101,098 2,117,820 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ข) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวม (ก) + (ข) 1,684,200 2,080,440 2,095,322 2,111,098 2,127,820 
จ านวนนักศึกษา  15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 95,712 95,712 95,712 95,712 95,712 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบอ่ืน ๆ : การสอนแบบออนไลน์ 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศกึษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
 
2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
     เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   
การฝึกงาน การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36/39  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน  ก 1   36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  
  แผน  ก 2  39 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  - หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  
  แผน  ข 39 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
  - สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module)  

หมวดวิชาบังคับ   21 หน่วยกิต 

472-520  วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3((3)-0-6)  
(Business Research Methods) 

472-521 การบัญชีส าหรับการตัดสินใจ      3((3)-0-6) 
(Accounting for Decision Making) 

472-522 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล    3((3)-0-6) 
        (Marketing Management in Digital Era) 

472-523 การจัดการทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล  3((3)-0-6) 
             (Management of Human Capital for Sustainability in Digital Era) 
472-524 การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน   3((3)-0-6) 
         (Operations and Supply Chain Management) 
472-525 การเงินส าหรับการตัดสินใจ     3((3)-0-6) 

  (Finance for Decision Making) 
472-526 การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ   3((3)-0-6) 
         (Strategic Integration and Business Implementation) 
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หมวดวิชาเลือก            (จ านวน 12 หน่วยกิต ส าหรับแผน ข)    
ชุดวิชา Module 
472-530 ชุดวิชาความทันสมัยทางธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัล  6((3)-6-9) 
            (Module: ASEAN Business Modernization in the Digital Era)   
472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร 6((3)-6-9) 

           (Module: Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship) 
      472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจ  6((3)-6-9) 
  (Module: Business Analytics for Decision Making)  
      472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล     6((3)-6-9) 
  (Module: Innovative Business Leaders) 
      472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเชิงธุรกิจ      6((3)-6-9) 
  (Module: Cultural Diversity for ASEAN Business) 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 
 472-540  หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 1 
     (Special Topics in Business I)  3((3)-0-6) 
 472-541  หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 2 
     (Special Topics in Business II)  3((3)-0-6) 

 
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
 472-660  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)   
     (Thesis) 
 472-670  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)   
     (Thesis) 
 472-680  สารนิพนธ์   6(0-18-0)   
     (Minor Thesis) 
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 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 -ตัวเลขสามต าแหน่งแรกขึ้นต้นด้วยเลข 472 หมายถึงรายวิชาที่จัดสอนโดยหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตัวเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี/ระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
  ตัวเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ 
   เลข 1 หมายถึง รายวิชาปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ 
   เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
   เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเลือก ชุดวิชา Module 
   เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือก หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
                   เลข 6   หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ ก 1 
       เลข 7       หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ ก 2 
       เลข 8       หมายถึง วิชาสารนิพนธ์  
 
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมี
ความหมายดังต่อไปนี้ 

  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                        
(Active 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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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 แผน ก 1  

               
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (*โดยขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

472-520  วิธีวิจัยทางธุรกิจ*          ไม่นับหน่วยกิต  
         (Business Research Methods*) 

 472–660  วิทยานิพนธ์        6(0-18-0)  
  (Thesis) 
      รวม    6 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  472–660  วิทยานิพนธ์        9(0-27-0)  
  (Thesis) 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

  472–660  วิทยานิพนธ์        9(0-27-0)  
  (Thesis) 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  472–660  วิทยานิพนธ์        12(0-36-0)  
  (Thesis) 
      รวม  12 หน่วยกิต 
 
         รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
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 แผน ก 2  
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1      
472-520  วิธีวิจัยทางธุรกิจ   3((3)-0-6)  

  (Business Research Methods) 
472-521  การบัญชีส าหรับการตัดสินใจ        3((3)-0-6) 

   (Accounting for Decision Making) 
472-522  การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล      3((3)-0-6) 

   (Marketing Management in Digital Age) 
472-523  การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือความยั่งยืนในยุคดิจิทัล    3((3)-0-6) 

       (Management of Human Capital for Sustainability in Digital Era) 
      รวม  12 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
472-524  การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน     3((3)-0-6) 

    (Operations and Supply Chain Management) 
472-525  การเงินส าหรับการตัดสินใจ      3((3)-0-6) 

      (Finance for Decision Making) 
472-670  วิทยานิพนธ์         3((0)-9-0) 
      (Thesis) 

      รวม  9 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
472-526  การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ    3((3)-0-6) 

   (Strategic Integration and Business Implementation) 
 472-670 วิทยานิพนธ์         6(0-18-0)  

      (Thesis) 

      รวม   9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 460–670  วิทยานิพนธ์       9(0-27-0) 
       (Thesis) 
      รวม    9 หน่วยกิต 

     รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
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 แผน ข 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1      
472-520  วิธีวิจัยทางธุรกิจ   3((3)-0-6)  

  (Business Research Methods) 
472-521  การบัญชีส าหรับการตัดสินใจ        3((3)-0-6) 

   (Accounting for Decision Making) 
472-522  การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล      3((3)-0-6) 

   (Marketing Management in Digital Era) 
472-523  การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือความยั่งยืนในยุคดิจิทัล    3((3)-0-6) 

       (Management of Human Capital for Sustainability in Digital Era) 
      รวม  12 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
472-524  การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน     3((3)-0-6) 

    (Operations and Supply Chain Management) 
472-525  การเงินส าหรับการตัดสินใจ      3((3)-0-6) 

      (Finance for Decision Making) 
472-xxx   ชุดวิชาเลือก Module (1)      6((3)-6-9) 
      รวม        12  หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
472-526  การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ    3((3)-0-6) 

    (Strategic Integration and Business Implementation) 
472-xxx   ชุดวิชาเลือก Module (2)      6((3)-6-9) 
472-680  สารนิพนธ์        3(0-18-0)  
      (Minor Thesis) 
      รวม         12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
472-680  สารนิพนธ์        3(0-18-0)  
      (Minor Thesis) 

      รวม  3 หน่วยกิต 

     รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 
 472-520  วิธีวิจัยทางธุรกิจ      3((3)-0-6)  

(Business Research Methods) 
แนวคิดและกระบวนการวิจัยธุรกิจ การระบุหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ

วิจัย วิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย วิธีสุ่มตัวอย่าง วิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย 
จริยธรรมในการวิจัย การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

Concepts and process of business research; research topic identification; 
literature review; research design; research methods; research tools; sampling methods; 
data collection methods; data analysis techniques; research presentation; research ethics; 
research proposal presentation 

472-521  การบัญชีส าหรับการตัดสินใจ       3((3)-0-6) 
(Accounting for Decision Making) 
การอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน  การจัดท า

และประยุกต์ข้อมูลบัญชีบริหารเพ่ือการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ งบประมาณ การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและการก าหนดราคา 

     Reading, interpreting, analyzing financial reports, capital investment analysis 
the preparation and apply of managerial accounting information for using in planning, 
control, and decision making; budgeting; break-even analysis and pricing 

472-522  การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล     3((3)-0-6) 
        (Marketing Management in Digital Era) 

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการตลาด ทฤษฎีการตลาด การวางแผนและวิเคราะห์                      
ทางการตลาด การจัดการส่วนประสมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การสร้างและการพัฒนาตราสินค้า 
แนวทางการสร้างคุณค่าการตลาด ที่จะช่วยให้การจัดการตลาดประสบความส าเร็จโดยมุ่งเน้นจริยธรรม               
ทางการตลาด กรณีศึกษาการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล 

Marketing revolutions, concepts and theories; marketing planning and analysis; 
marketing mix management in offline and online platforms; brand building and 
development; approaches for create marketing value in successful marketing management 
by addressing on marketing ethics; marketing management in digital ages case studies  

 
472-523  การจัดการทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล   3((3)-0-6) 
     (Management of Human Capital for Sustainability in Digital Era) 

ทฤษฎี ความส าคัญและกระบวนการจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงาน
สัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมและ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม งานวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
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Theory, importance, and process of managing human capital; human 
resources planning; recruitment and selection; training and development; performance 
management; compensation and benefits; employee relation; safety and health; 
multicultural human resource management and Intercultural communication; recent 
research relating to human resource management in Digital Era 

472-524 การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน    3((3)-0-6) 
     (Operations and Supply Chain Management) 

กลยุทธ์การด าเนินงานในสภาพแวดล้อมระดับโลก การออกแบบสินค้าและบริการ                     
การวิเคราะห์กระบวนการ การจัดการคุณภาพ การจัดการและพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง              
การจัดการก าลังการผลิต โซ่อุปทานแบบลีน การจัดหาระดับโลก 

Operations strategy in a global environment, goods and services design; 
process analysis; quality management; demand management and forecasting; inventory 
management; capacity management; lean supply chains; global sourcing and procurement 

472-525  การเงินส าหรับการตัดสินใจ     3((3)-0-6) 
(Finance for Decision Making) 
แนวคิดที่ส าคัญทางการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน                       

ค่าของเงินตามเวลา การจัดหาเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน การจัดท างบลงทุน
ภายใต้ความไม่แน่นอน การประเมินมูลค่ากิจการและการวางแผนทางการเงิน นโยบายเงินปันผล การก ากับ
ดูแลกิจการ 

Key financial concepts; financial statements and analysis; working capital 
management; time value of money; financing and cost of capital; the theory of capital 
structure; capital budgeting under uncertainty; corporate valuation and financial planning; 
dividend policy; corporate governance 

 
472-526  การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกจิ   3((3)-0-6) 

         (Strategic Integration and Business Implementation) 
แนวคิดหลักของการจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย ความรับผิดชอบและจริยธรรมขององค์กร                    

การวิเคราะห์แรงกดดันการแข่งขันในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกและ
ภายใน การพัฒนาและโครงสร้างองค์กร การจัดการการตลาด การจัดการการเงินและการบัญชี การด าเนิน
กลยุทธ์ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ ภัยคุกคามจากการหยุดชะงัก แนวทางที่มีประสิทธิผลในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม การน าไปใช้กับปัญหาหรือประเด็นที่แท้จริง ยกกรณีศึกษาในภูมิภาคอาเซียนในบริบท
ธุรกิจยุคดิจิทัล  

Core concepts of contemporary strategic management; corporate 
responsibility and ethics; industry competitive forces analysis; external and internal 
business environment analyses; organizational development and structure; marketing 
management; financial and accounting management; strategy implementation; strategy 
evaluation and control; threat of disruption; effective approach to innovation; practical 
application to real problems or issues; case study in the ASEAN business digital era. 
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 472-530 ชุดวิชาความทันสมัยทางธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัล     6((3)-6-9) 
  (Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era)  

ทฤษฎีการค้า เศรษฐศาสตร์อาเซียน การเงินอาเซียน ทฤษฎีองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน การลงทุนในต่างประเทศ ความเป็นสากลที่มั่นคงและระบบ
เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศระบบข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ประสิทธิผลของการจัดต าแหน่ง การประเมินผลการวางแผนและการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  ยกกรณีศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียนในบริบทธุรกิจโลก   

 Trade theory; ASEAN economics; ASEAN finance; organizational theory; business 
strategy; emerging trends in the ASEAN region; overseas investment; firm 
internationalization and emerging markets; the challenges facing modern businesses, 
Information systems strategy, information systems, and information technology; alignment 
of business strategy and information systems strategy; analysis of alignment effectiveness; 
evaluation, planning and implementation of information systems and technology; trends in 
technological development and their potential effects on information systems strategy; 
case study in the ASEAN region in the global business context 

 
472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร 6((3)-6-9) 

     (Module : Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship) 
วิธีการใช้ทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการในนวัตกรรมในบริ บท                 

ทางธุรกิจ การสร้างกิจการใหม่ การขยายและการปรับแต่งของธุรกิจที่มีอยู่ตั้งแต่กิจการของครอบครัว                
ขนาดเล็กไปจนถึง บริษัท ขนาดใหญ่ ความส าคัญของความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร และการเตรียม
บริบทภายในองค์กรเพื่อรองรับและประยุกต์ใช้ความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

Employability of entrepreneurial and entrepreneurial skills through innovation 
in a business context; creation of new ventures; expansion and refinement of existing 
business, including small and medium-sized enterprises (SMEs), family ventures as well as 
large corporations; importance of acquiring corporate entrepreneurship within an existing 
corporation; and preparing and shaping the organizational contexts in adopting corporate 
entrepreneurship to facilitate firms’ entrepreneurial outcomes more effectively  

 472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ   6((3)-6-9) 
     (Module : Business Analytics for Decision Making) 

นิยามของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่ ประเภทของข้อมูล กระบวนการ
ตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ แผงควบคุมข้อมูล วิธีและการจ าลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การส ารวจข้อมูล การวัดทางสถิติเชิงบรรยาย การแจกแจง
ความน่าจะเป็นและการจ าลองข้อมูล การสุ่มและการประมาณ การวิเคราะห์เชิงท านาย เส้นแนวโน้มและ   
การวิเคราะห์ การถดถอย เทคนิคการพยากรณ์  การท าเหมืองข้อมูล การจ าลองแบบ Monte Carlo                   
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การวิเคราะห์ ความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงค าแนะน า การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเชิงเส้น แอพพลิเคชั่น
ของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์การตัดสินใจ 

 Business analytics Definition; big data; types of data; data cleansing; data 
visualization; data dashboards; analytics methods and models; descriptive analytics; data 
exploration; descriptive statistical measures; probability distributions and data modeling; 
sampling and estimation; predictive analytics; trend lines and regression analysis; 
forecasting techniques; data mining; Monte Carlo simulation; risk analysis; prescriptive 
analytics; linear optimization; applications of linear optimization; decision analytics 

472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล     6((3)-6-9) 
      (Module : Innovative Business Leaders) 

    คุณลักษณะของผู้น าธุรกิจเชิงนวัตกรรม ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าธุรกิจเชิงนวัตกรรม                   
การพัฒนาและประเมินโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล การพัฒนาแผนการลงทุนใหม่ ธุรกิจนวัตกรรม                  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจอาเซียน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จริยธรรมและความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ การน าเสนอธุรกิจ ทัศนศึกษาเพ่ือการท างานแบบบูรณาการการเรียนรู้
จากที่ท างานจริง 

    Characteristics of Innovative Business Leaders; necessary skills for Innovative 
Business Leaders; developing and evaluating business opportunities; developing plan for 
new ventures; innovative business; the application of new technology in ASEAN business; 
social media platforms; ethics and cyber security; business research methodology; 
business presentation; field trip for work integrated learning from real workplace 

 
472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเชิงธุรกิจ      6((3)-6-9) 

      (Module : Cultural Diversity for ASEAN Business) 
   วัฒนธรรมประจ าชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และ ญี่ปุ่น และกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกัน การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และการยอมรับทาง
วัฒนธรรมในอาเซียน ประเด็นด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจใน
ประชาคมอาเซียน 

National cultures of ASEAN member countries plus China, India, and Japan and 
related ethnic groups; compare; contrast; and acceptance of cultures in ASEAN; 
intercultural communication; English language for business in ASEAN community 

 
 472-540  หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 1    3((3)-0-6) 
  (Special Topics in Business I) 

หัวข้อทางธุรกิจในปัจจุบัน แนวคิดในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ มุมมองในการจัดการธุรกิจ 
กรณีศึกษา 
                 Current special business topics; modern business process; business and 
management perspective; case study 

 
 



23 

 

 472-541  หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 2    3((3)-0-6) 
  (Special Topics in Business II) 

หัวข้อทางธุรกิจในปัจจุบัน แนวคิดในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ มุมมองในการจัดการธุรกิจ 
กรณีศึกษา 

                    Current special business topics; modern business process; business and 
management perspective; case study 

 

472-660 วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) 
  (Thesis)   

การค้นคว้าและวิจัยทางบริหารธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัลตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   Study and research in ASEAN business in digital era based on courses in 
curriculum under supervision of thesis advisory committee members; the thesis 
presentation in an international conference or a publication of the thesis condition will be 
based on the postgraduate school regulations 

 

472-670 วิทยานิพนธ์       18(0-54-0) 
   (Thesis)    
   การค้นคว้าและวิจัยทางบริหารธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัลตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   Study and research in ASEAN business in digital era based on courses in 
curriculum under supervision of thesis advisory committee members; the thesis 
presentation in an international conference or a publication of the thesis condition will be 
based on the postgraduate school regulations 

 

472-680  สารนิพนธ์      6(0-18-0)  
            (Minor Thesis)  

 เรียนรู้และท าความเข้าใจทุกกระบวนการวิจัย เพ่ือคุณภาพที่ยอมรับได้ในธุรกิจอาเซียน               
ในยุคดิจิทัล วิธีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง การแปลความหมายส าคัญ การวิเคราะห์สรุปผลจาก
รายงานการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการทบทวนวรรณกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ การน าเสนอผลงานสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

Learn and understand every research process for acceptable project quality in 
ASEAN business in the digital era.  How to query related sources; analyzing the results of 
research reports and reviewing literature in related fields under supervision of minor thesis 
advisory committee members; the minor thesis condition will be based on the 
postgraduate school regulations 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 3-9003-00013-26-1 รศ. นางศศิวิมล  
สุขบท 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
 
2532 
2526 

Ph.D. 
 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 
 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 65 

2 3-8099-00162-62-2 รศ. นางสาวศิริลักษณ ์
บางโชคด ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2545 
2543 

Ph.D. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

Accounting 
การบัญชบีริหาร           
การบัญช ี

Griffith University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 66 
 

3 3-9098-00605-15-7 ผศ. นางสาวกุลวดี  
ลิ่มอุสันโน 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2547 
2544 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การบัญช ี

ม.มหาสารคาม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 68 

4 4-8601-00002-30-2 ผศ. นางอรญา     
สุวรรณโณ 

ปรญิญาเอก 
 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2550 
 

 
2537 
 
2532 

Ph.D. 
 
 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

Information and 
Mechanical 
System 
Engineering 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร ์

University of Yamanashi, 
Japan 
 
 
ม.สงขลานครินทร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 70 

5 3-9399-00242-78-1 ผศ. นายธีรศักดิ์  
จินดาบถ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2546 
2544 

กต.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์
 
 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 71 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

6 3-9098-00742-64-2 ผศ. นายมัทนชัย 
สุทธิพันธุ ์

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2555 
 
2544 
 
2542 

Ph.D. 
 
บธ.ม. 
 
บธ.บ. 

Accounting and 
Finance 
การบัญชีวางแผน
และควบคุม 
การบัญช ี

University of Newcastle, 
Australia 
ม.เกษตรศาสตร์ 
 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 73 

7 1-1899-0001-3619 อาจารย ์ นางสาวกลางใจ  
แสงวิจิตร  

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปรญิญาตร ี

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.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 74 

8 1-9098-00022-24-4
  

อาจารย ์ นางสาวดรณีกร  
สุปันต ี

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2558 
 
2551 
 
2549 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
 
บธ.บ. 

Human Resource 
Management 
International 
Business 
การจัดการ 

Griffith University, Australia 
 
University of Hertfordshire, 
U.K. 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 76 

9 3-9204-0044-8960 อาจารย ์ นายทรงสิน  
ธีระกุลพิศุทธิ ์

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
 

2561 
 
 
2556 
 
2551 
 
 

Ph.D. 
 
 
บธ.ม. 
 
ศศ.ม. 
 
 

Tourism and 
MICE 
Management 
การจัดการการ
ท่องเที่ยว 
พัฒนามนุษย์และ
สังคม 
 

Western Sydney University, 
Australia, 
 
ม.สงขลานครินทร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์
 
 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 78 



26 

 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2544 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ม.ศรีปทุม 

10 3-9699-00307-98-1 อาจารย ์ นายธนาวุธ  
แสงกาศนีย์  

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
 
2542 
2537 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
บธ.บ. 

Management 
Sciences 
การเงิน 
การบัญช ี

Universite Montpellier ll, 
France 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 80 

11 1-8099-00019-67-0 อาจารย ์ นางสาวพชัราภรณ์ 
บุญเลื่อง 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
 
 
ปริญญาตร ี

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 81 

12 3-9599-00353-68-1 อาจารย ์ นางวนัอามีนา 
บอสตัน อล ี

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2560 
 
2554 
 
2551 

D.B.A 
 
M.B.A. 
 
B.A. 

Management 
 
International 
Business 
Public Relations 
and Journalism 

Victoria University Melbourne, 
Australia 
University of Southern 
Queensland, Australia 
University of Southern 
Queensland, Australia 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 82 

 
 
 
 

         



27 

 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

13 3-1001-00642-92-0 อาจารย ์ นางสาวศิรินชุ  
ลอยกุลนันท ์

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

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 83 

14 4-1005-00087-29-8 อาจารย ์ นางสาวสุนนัทา  
เหมทานนท ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 
2548 
2542 

Ph.D. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 
การตลาด 
การตลาด 

Monash University, Australia 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 84 

15 3-9098-00086-97-4 อาจารย ์ นางสาวสุมนา  
ลาภาโรจน์กิจ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
 
 
 
ปริญญาตร ี

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.ธรรมศาสตร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 86 
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3.2.2 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน   
 

ที่ 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน  

1 อาจารย ์
 

Mr.Aleksandr 
Boldyrikhin 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 

2555 
 
2550 

Candidate 
of Sciences 
Specialist 

Political 
Sciences 
International 
Relations 

Voronezh State 
University, Russia 
Voronezh State 
University, Russia 

2565 : 6 ช.ม. 
2566 : 6 ช.ม. 
2567 : 6 ช.ม. 
2568 : 6 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 88 

2 อาจารย ์ Mr.Kenneth 
Butcher 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาตร ี

2543 
 
2537 

Doctor of 
Philosophy 
Bachelor 
Business 

 Griffith University, 
Australia 
University of Southern 
Queensland, Australia 

2565 : 21 ช.ม. 
2566 : 21 ช.ม. 
2567 : 21 ช.ม. 
2568 : 21 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 89 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายงานค้นคว้าอิสระหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและศึกษารายวิชาร่วมกับการวิจัยโดยมีแผนการศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 2 แผน และ แผนสารนิพนธ์ 1 แผน ดังนี้ 

1) แผน ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) โดยนักศึกษาจะต้องเสนอและ
ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 

2) แผน ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ร่วมกับการท า
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสนอและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 

3)  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ร่วมกับการท าสารนิพนธ์ 
6 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสนอและผ่านการสอบปากเปล่าให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา     
ที่ 2 

ทั้งนี้งานวิจัยที่ท าในรายวิชาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพมีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จะต้องน าเสนอความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จนกว่านักศึกษาจะสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) นักศึกษาสามารถท าวิจัยเป็นกระบวนการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ                 

แก่องค์กร และชุมชนได้ 
2) นักศึกษาสามารถร่วมคิด ร่วมท างานวิจัยกับผู้ประกอบการ องค์กร และชุมชนได้  
3) นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมส าหรับการท าวิจัย 
4) นักศึกษาสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ   

ทั้งระดับท้องถิน่และระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง 
 

5.3 ชวงเวลา  
แผน ก 1 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ของปีการศึกษาที่  1 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 
แผน ก 2 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาที่  1 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 
 แผน ข 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ของปีการศึกษาที่  2 ถึง ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 

 
5.4 จ านวนหนวยกิต    

1)  วิทยานิพนธ์    แผน ก 1  36 หน่วยกิต 
2)  วิทยานิพนธ์    แผน ก 2  18 หน่วยกิต 
3)  สารนิพนธ์  แผน ข   6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1) จัดปฐมนิเทศแรกเข้าเพ่ือชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ แนะน าอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์
แต่ละท่าน 
2) นักศึกษาได้โจทย์ในการท าวิจัยจากหลายช่องทางดังนี้ 

2.1) ได้โจทย์วิจัยจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่นักศึกษาท างานอยู่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ให้แก่องค์กร 
2.2) ได้โจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่ชุมชนจากโครงการที่หลักสูตรเป็นผู้จัดเตรียมการลงชุมชนเพ่ือหาโจทย์
วิจัย 

3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ                
การวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
4)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
5)  จัดเตรียมฐานข้อมูลให้แก่นักศึกษาเพ่ือค้นคว้า โดยประสานกับหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
6)  นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สอบปากเปล่าต่อกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
และการประเมินผล 
7)  นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สอบปากเปล่าต่อกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
และการประเมินผลกระบวนการประเมินผล 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
  1)  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการติดตามความก้าวหน้า                 
   การท าวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบ  
 2)  ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 3)  ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 4)  ประเมินผลจากรายงานการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
 5)  ระบุผลการประเมินเป็น P (ผ่าน) และ/หรือ N (ไม่ผ่าน) จากหน่วยกิตในแผนการศึกษาท่ีลงทะเบียน   

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. ประยุกต์องค์ความรู้
ทางบริหารธุรกิจในยุค
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับ
บริบทธุรกิจอาเซียน 

1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล                      
จากกรณีศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หรือ   
จากงานที่ได้รับมอบหมาย และ                           
ผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และอาเซียน 
2. ให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา
ในห้องเรียนและพ้ืนที่จริง 
3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
ในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม
ของนักศึกษา 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ / 
สารนิพนธ์  จากโจทย์หรือปัญหาวิจัยที่
เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเองหรือ
องค์กรที่ท างานอยู่ PLO2. ประยุกต์หลักองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ เพ่ือตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 

PLO2 ประยุ กต์ ห ลั กองค์ ค วามรู้ ท าง
บริหารธุรกิจ เพ่ือตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจได ้
PLO3 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่สอดคล้องกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน  
PLO4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ
ในการท างาน 

 

2. ค้นหาโอกาสการ
พัฒนาธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

1. มีการดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ Module 
3. มี ก า ร จั ด  Business plan pitching                
ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจาก
เครือข่ายอาเซียนเป็นผู้ประเมิน 

PLO1 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ทางบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
PLO5 สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
PLO7 สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาทางบริหารธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ 

     

PLO2 ประยุกต์หลักองค์ความรู้ทาง
บริหารธุรกิจ เพื่อตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 

     

PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม               
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม               
ในอาเซียน 

     

PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและ              
ผู้ตามในการท างานเป็นทีม และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน 

     

PLO5 สามารถสื่อสารและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

     

PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

PLO7 สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
อาเซียน 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน ได้อย่างเหมาะสม  
1.2 ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการ และทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจ ได้อย่างถ่องแท้  
  2.2 มี ค ว าม เข้ า ใจ ใน วิ ธี พั ฒ น าค วาม รู้ ให ม่ ที่ ส ร้ า งผ ล งาน วิ จั ย ใน ปั จ จุ บั น ใน อ ง ค์ ค ว าม รู้                          

ด้านบริหารธุรกิจทั้งวิชาการและวิชาชีพได้ 
 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 มีความสามารถการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
          3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัยได้ 

3.3 มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตามยุคสมัย  
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.2 สามารถท างานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  

           4.3 มีทักษะความเป็นผู้น าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
5.2 สามารถสื่อสารและน าเสนองานภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการสื่อสารทางธุรกิจได้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และ การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO1 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางบริหารธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ 

  
 

           

PLO2 ประยุกต์หลักองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ เพ่ือตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได ้

             

PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน  

             

PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
และมีความรับผิดชอบในการท างาน 

             

PLO5 สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

             

PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

             

PLO7 สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดอาเซียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาทางบริหาร 
ธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
PLO2 ประยุกต์หลักองค์
ความรู้ทางบริหารธุรกิจ                
เ พ่ื อ ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
 

1) การน าสถานการณ์จริงด้าน
บริหารธุรกิจ ดิจิทัลของภูมิภาค
อาเซียนมาเป็นโจทย์ตามบริบทวิชา
ต่างๆ 
2) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ธุรกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้                     
การบริหารธุรกิจและการน าศาสตร์
มาประยุกต์แก้ปัญหาด้านบริหาร 
ธุรกิจ ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3) อาจารย์ผู้สอน พยายามส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรม
หลายๆ ช่องทาง เช่น มีการอภิปราย
กลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน               
การท าโครงงาน การศึกษาวิจัย 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา และสามารถ
บูรณาศาสตร์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องที่
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1 ) ป ระ เมิ น จ าก ก ารท า งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
วิชาการของนักศึกษาในชั้นเรียน และจาก
การดึงสถานการณ์จากภูมิภาคอาเซียนมา 
2 ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร น า เส น อ แ ล ะ             
โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากโจทย์
หรือปัญหาวิจัยที่ เกิดขึ้นจริงในอาเซียน
รวมทั้ งรูปแบบการเขียน  การน าเสนอ
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษในรายวิชา           
ต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาจริง
เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วย
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ 

PLO3 แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่
สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ในอาเซียน 

1) อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรก
เรื่ อ งคุณ ธรรมจริย ธรรม  ความ
ซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย
หรือนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน 
2) ให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ โดยปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยส่งเสริมให้
นักศึกษาท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร 
ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการจัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบ 
3) อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรก 
เรื่องจิตสาธารณะ จิตอาสา และการ
เสียสละโดยถือประโยชน์ส่วนรวม

มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้ งระหว่างก าลังศึกษา และ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ 
ด้าน ดังนี้ 
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียนการ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเข้าชั้นเรียน 
และการส่งงานที่มอบหมายให้ส าเร็จตาม
ก าหนด  
2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ใช้องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจใน
การแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่เกิดขึ้นจริงใน
ภูมิภาคอาเซียน 
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติการทดลองหรือ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระราชชนกในรายวิชา 
4) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
เช่น การมอบหมายงานในรายวิชา 
หรือการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
โดยการล ง พ้ื น ที่ จ ริ ง ในภู มิ ภ าค
อาเซียนเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือ/แก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน โดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ              
ที่หนึ่ง 

งานมอบหมายการท าวิจัย การไม่คัดลอก
งานวิจัยของบุคคลอื่นรวมทั้งจากการ
ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์  
(Turnitin) 

PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใน ก า ร
ท างานเป็นทีม และมีความ
รับผิดชอบในการท างาน 
 

1) มี กิ จกรรมการเรียนการสอน                   
ที่มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ภาวะผู้น าและความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม เช่น การตั้งค าถาม 
การอภิปราย การเสนอแนวคิดที่
แตกต่าง รวมทั้ งกระตุ้น ส่ งเสริม
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
ให้กับนักศึกษา 
2) ในการท าวิทยานิพนธ์/                  
สารนิพนธ์ มีการลงพ้ืนที่จริงของ
ชุมชนเพ่ือเข้าไปรับฟังถึงปัญหาและ
ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขกับชุมชน
ด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝน
ภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึง
การเคารพสิทธิ และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
3) สอดแทรกการท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมอาเซียนในรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานจากต่างวัฒนธรรม                   
การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
การประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
4) ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
สังเกต ลงพ้ืนที่ในชุมชนและองค์กร
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การอภิปราย  
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมโครงการซึ่ง
ท างานร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ ชุมชน และ
สั ง ค ม อ า เ ซี ย น  จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต 
แบบสอบถาม   
3) ป ระ เมิ น จ าก การท างาน วิ จั ย เพ่ื อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 
4) ประเมิ นจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
การศึกษาดูงานจากการสังเกตการณ์มีส่วน
ร่วมกับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO5 สามารถสื่อสารและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO6 ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

1) ผู้สอนใช้เครื่องมือเชิงปริมาณใน
การวิ เค ราะห์  ท างเลื อก ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 
2) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้าน
ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
เช่น การศึกษาดูงาน ณ ประเทศใน
อาเซียน, การน าเสนอผลงานวิชาการ
ใน ร ะ ดั บ ช าติ  ห รื อ น า น า ช า ติ                    
การตี พิ ม พ์ บทความวิช าการใน
วารสารทั้ ง ใน และต่ างป ระ เท ศ            
เป็นต้น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ ชุมชน 
และสังคมภาคใต้  
4) เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ เรียนและ
ผู้ ส อ น  เ ช่ น  ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม                       
การอภิปราย การเสนอแนวคิดที่
แตกต่าง  
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การค้นคว้าข้อมูล ทางธุรกิจด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผ่านรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล และ
รู้จักน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การวิจัยทางธุรกิจในอาเซียน 

1) ประเมินผลจากกรณีศึกษาโดยน าเทคนิค
ทางสถิติและคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ตลอดจนการพยากรณ์โอกาสทางธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน 
2) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                     
การอภิปราย  
3 ) ป ระ เมิ น จ ากการท า งาน วิ จั ย เพ่ื อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 
4) ประเมิ นจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
น าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จ านวนผลงานเผยแพร่/ตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
5 )  วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร                         
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล               
แปลความ การสรุปและสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารทางธุรกิจ จากการน าเสนอและการ
อภิปรายในชั้น เรียน และการน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

PLO7 สามารถพัฒนาแผน
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดอาเซียน 
 

1) มีการจัดการเรียนการสอน ในชั้น
เรียนของคณาจารย์โดยสอดแทรก
กระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ ห าด้ าน
บริหารธุรกิจ ดิจิทั ลของภูมิภาค
อาเซียนจากกรณีศึกษา และการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อ
กระแสสังคมและเทคโนโลยีแบบ           
พลิกผัน 
2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

1) ประเมินจากการน าเสนอและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ จากโจทย์หรือ
ปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ชุมชนพ้ืนที่
ภ า ค ใต้  ร ว ม ทั้ ง รู ป แ บ บ ก า ร เขี ย น                    
ก ารน า เสนอบท ความวิ ช าก าร  แล ะ                 
การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาจริง
จากปัญหาจริง เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจดิจิทัล
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

การจัดอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการ
บรรยายในชั้นเรียนของคณาจารย์
จากประเทศอาเซียนให้สอดแทรก
กระบวนการคิด และการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแส
สังคมและเทคโนโลยีแบบพลิกผัน 
3) สอนให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติ งานจริง สามารถคิดและ
วิ เคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง 
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดง
ความคิดเห็น  รวมทั้ งส่ งเสริม ให้
นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว
ได้  แ ล ะ ส าม า รถ แ ก้ ปั ญ ห า ใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4) การน าเสนอประเด็นปัญหาทาง
ธุ ร กิ จ  จ า ก ก า ร เข้ า ไป สั ง เก ต 
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับองค์กรธุรกิจ
ของภูมิภาคอาเซียน 

ของภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการ   
องค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 
3) ประเมินจากการแสดงออกทางการ
กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมี เหตุมีผล จากผลการ
ปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ 
การน าเสนอผลงาน การอภิปราย และการ
ตอบค าถาม 
4 ) ป ระ เมิ น จ าก ก ารท า งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
วิชาการของนักศึกษาในชั้นเรียน และ
ศึ ก ษ า จ า ก ส ถ า ณ ก า ร ณ์ จ ริ ง ด้ า น
บริหารธุรกิจ ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
5) ประเมินผลจากการลงพ้ืนที่ สังเกตและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรธุรกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

472-520 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                                            3((3)-0-6)        

472-521 การบัญชีส าหรับการตดัสินใจ                                                             3((3)-0-6)        

472-522 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล                                                         3((3)-0-6)        

472-523 การจัดการทุนมนุษย์เพือ่ความยั่งยืนในยุคดิจิทลั                                       3((3)-0-6)                                                 

472-524 การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน                                                3((3)-0-6)        

472-525 การเงินส าหรับการตัดสนิใจ                                                               3((3)-0-6)        

472-526 การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ                                         3((3)-0-6)        

472-530 ชุดวิชาความทันสมัยทางธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัล                              6((3)-6-9)                                            

472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร        6((3)-6-9)                                                                    

472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ                                6((3)-6-9)          

472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธรุกิจยุคดจิิทัล                                         6((3)-6-9)          

472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเชิงธุรกิจ                        6((3)-6-9)          

472-540 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 1                                                                     3((3)-0-6)        

472-541 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 2                                                                     3((3)-0-6)        

472-660 วิทยานิพนธ์                                                                             36(0-108-0)          

472-670 วิทยานิพนธ์                                                                               18(0-54-0)          

472-680 สารนิพนธ ์                                                                                 6(0-18-0)          
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6. คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ปีท่ี  รายละเอียด แผน ก 1 
1 1) นักศึกษามีความสามารถและความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะในการท าวิจัยแบบบูรณาการด้าน

บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเนน้การศึกษาและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และประยุกต์องค์ความรู้ใน
การวิเคราะห์หาค าตอบทางบรหิารธุรกิจในยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจอาเซียน 
2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่อดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซียน 

2 1) นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาต่อยอดหรือ
แก้ไขปัญหาทางการบริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
2) มีทักษะในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหาร 
ธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยดา้นการบริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 

ปีท่ี  รายละเอียด แผน ก 2 
1 1) นักศึกษามีความสามารถและความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะในการท างานแบบบูรณาการด้าน

บริหารธุรกิจ โดยเน้นการเรียนรูใ้นสถานการณ์จริง และประยุกต์องค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจใน                  
ยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับบรบิทธุรกิจอาเซียน 
2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่อดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซียน 

2 1) นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดหรือแก้ไขปัญหา
ทางการบริหารธุรกิจดิจิทลัของภูมิภาคอาเซียน 
2) มีทักษะในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหาร 
ธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลวิชาการดา้นการบริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 

ปีท่ี  รายละเอียด แผน ข 
1 1) นักศึกษามีความสามารถและความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะในการท างานแบบบูรณาการด้าน

บริหารธุรกิจ โดยเน้นการเรียนรูใ้นสถานการณ์จริง และประยุกต์องค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจใน                
ยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับบรบิทธุรกิจอาเซียน 
2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่อดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซียน 

2 1) นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดหรือแก้ไขปัญหา
ทางการบริหารธุรกิจดิจิทลัของภูมิภาคอาเซียน 
2) มีทักษะในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลวิชาการดา้นการบริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
4) สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา                  
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ง-1 ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

ในองค์ประกอบที่การเรียนการสอน และท าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสถาบันเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ 
2. รองคณบดีที่ก ากับดูแลงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือ

แผนการสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติได ้

3. คณบดี หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการท าหน้าที่ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อ
ข้อสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า วิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็นกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลการสอนก่อนที่จะมีการสอบ และการวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้มั่นใจถึงสัมฤทธิ์ผลด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนที่จะมีการประกาศผลการสอบ 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. การวิจัยสถาบัน ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้มหาบัณฑิต ติดตามอัตราการได้งานความก้าวหน้าในอาชีพ            
ของมหาบัณฑิต 

  2. การวิจัยการเรียนการสอน วัดความคิดเห็นของมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจที่มีต่อหลักสูตรการจัดการเรียน    
การสอน 
 
3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ                 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้และ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 
รายการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า             
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้และ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 รายการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แผน ข 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00                   

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอสารนิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้และ 

 2) ส าหรับสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

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 และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแบบผสมผสาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนของนักศึกษา 

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 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 ส่งเสริมการศึกษาดูงานในภูมภาคอาเซียน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.2.2 พัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และตรงกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  
2) ห ลั ก สู ต รจ ะต้ อ ง ได้ รั บ ก าร 
ปรับปรุงทุก 5 ปี 

1) อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ส าคัญในการ 
จัดการเรียนการสอน และบริหารงาน 
ด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามแผนการ 
ด าเนินงานด้านวิชาการ รวมทั้ งการ 
ประสานงานกับ ภาควิชาหรือคณะที่มี 
ก า ร เ รี ย น กา ร ส อ น ใ น ร า ย 
วิ ช า ที่ เกี่ยวข้องกับ หัวข้อในการท า 
วิท ยานิ พนธ์  และสารนิ พนธ์ ของ
นักศึกษา เพ่ือเป็นกรรมการร่วมในการ 
ให้ค าปรึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ดังกล่าว  
2) มีการประชุมเตรียมความพร้อม 
ก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษา  
3) มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท า 
รายละเอียดวิช า การรายงาน ผล
รายวิชา และหลักสูตร การพัฒนาและ
ประเมิน หลักสูตรตามก าหนดเวลา  
4) มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
ร ะ บุ ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน  ปั ญ ห า 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา            
ในการบริหารหลักสู ตรอย่ างน้ อย                  
ปีละ 2 ครั้ง 

1) หลักสูตรมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. 
ให้การรับรอง 
2) มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 
5 ปี                 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีการวางกรอบการพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตไว้อย่าง
เหมาะสมดังจะเห็นได้จากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาตาม      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแต่ละรายวิชามีจุดมุ่งเน้นแสดงความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและสามารถด าเนินการได้จริง นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา                
ในภาพรวมของหลักสูตรฯ แล้วจะพบว่าเมื่อศึกษาครบตามข้อก าหนดของหลักสูตรฯ แล้วนักศึกษาจะสามารถ            
มีคุณภาพครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คือผู้ที่มีสถานภาพการเป็นพนักงาน

ในองค์การและ/หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ดังนั้น หลักสูตรนานาชาติจึงไม่ประสบปัญหาการไม่มีงาน
ท าของนักศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษาส าหรับผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษานั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ก าหนดให้ต้องมีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการ จึงจะได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงคาดว่าข้อก าหนดดังกล่าวจะเป็นหลักฐานในการ
ยืนยันถึงคุณภาพของผลงานวิจัยของนักศึกษาของหลักสูตรฯได้เป็นอย่างดี 
 

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 ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (นานาชาติ) ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา                     
เพ่ือแนะน ารายละเอียดของหลักสูตร แผนการสอน การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นักศึกษาใหม่ 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ก าหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจ า                     
ทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา เช่น 
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เช่น การสอน
วิธีการใช้ Database เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในการจัดท าเค้าโครงวิจัย อบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษา              
ละ 1 ครั้ง เพ่ือสอบถามและติดตามความก้าวหน้าต่าง ๆ และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถพิจารณา
แก้ไขได้ทันท่วงที   

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
1) จัดให้มีรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา ท าให้หลักสูตรทราบอัตราคง
อยู่ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง โดยหลักสูตรมีเป้าหมายให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ประมาณ 100%   
2) มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี                
เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับมาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์รับประกันความ               
พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 
 
 

http://www.grad.psu.ac.th/admission/
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4. คณาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์ 

  1) การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องรับการสัมภาษณ์และสอบการสอนต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่
แต่งตั้งโดยคณะ 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
3) คณะมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเดิม    
หรือใกล้เคียงกัน  
 4) คณะมีงบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
5) อาจารย์ต้องท าแผนพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษา ดูงาน                  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และ                
การขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับคณะในการท า TOR ทุกรอบ ซึ่งหลักสูตรน าความ
ต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์เข้าพิจารณาในที่ประชุม เพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงาน และเสนอต่อ
คณะต่อไป  

 
4.2 คุณภาพคณาจารย ์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ               
ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้  และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุง                    
การด าเนินงานต่อไป 

 
4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท างานร่วมกับฝ่ายบุคคลของคณะในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ที่จะแสดง
ให้เห็นถึงอัตราคงอยู่ และจ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้อง              
สรรหาในแต่ละปี ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร ทั้งรูปแบบของแบบสอบถามและในการประชุมคณาจารย์ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร                        
โดยหลักสูตรมีเป้าหมายให้มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประมาณ 100% และมีเกณฑ์รับประกันความ                 
พึงพอใจของอาจารย์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1) กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคมการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร 
เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือออกแบบ
รายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และท าการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี                
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดท ารายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน    
2) สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรมีการก าหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีที่ ช่วยสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาสาระรายวิชาของหลักสูตรและ
ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้ สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 ผ่านระบบ มคอ.ออนไลน์ 
(www.tqf.psu.ac.th) และจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานหลักสูตร โดยเนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้มี
การปรับปรุงให้ทันสมัย 

 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน หลักสูตรฯ จะประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและจัดผู้สอนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาล่ วงหน้า                  
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งรับผิดชอบสอนได้คนละ 
1 วิชา หากยังมีวิชาเหลืออยู่ให้ก าหนดเป็นผู้สอนหลายคนร่วมรับผิดชอบสอนในรูปแบบคณาจารย์ของ
หลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้มีภาระงานสอนมากเกินไป และสามารถทุ่มเทเวลาในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
2) การก ากั บ กระบวนการ เรี ยน การสอน  และตรวจสอบการจั ดท า  มคอ .3 ท างหลั กสู ต รฯ                                              
ได้ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดท า มคอ.3 ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ด าเนินการสอน
ตามเนื้อหาใน มคอ.3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอนแต่ละคนจัดท า มคอ.5 ต่อไป 
3)  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดังนี้ 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็น จนกว่า
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา                   
เฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสารนิพนธ์ ของนักศึกษาเฉพาะ
ราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบรายงานของนักศึกษา   

 4)  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  - นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ 
ประเมินผล 
 - จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดให้ผู้เรียนต้องประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของตนเองและประเมิ นการจัด                   
การเรียนการสอนในทุกรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนและหลักสูตร สามารถน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ในแต่ละ
รายวิชาได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมี
การประกาศให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีให้กับหลักสูตรฯ                  
เพ่ือจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักทรัพยากรการ 
เรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้าน อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะ
ให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียงโดยอุปกรณ์การสอนจะต้องประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการ
ส ารวจความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ  

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง                
จัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เพ่ิมเติม 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

จัดให้มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ โดยการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมกับผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และมีเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์อ านวยความสะดวก ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ ปรากฏ
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน 
อุปกรณ์ทรัพยากร     
สื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียบพร้อม                           
เพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง อย่างเพียงพอ 
มีประสิทธิภาพ 

 

-  จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความพร้อม 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวน
การเรียน 
- จัดเตรียมเครื่องมือทันสมัยระดับสากล เพื่อให้
อาจารย์สามารถสร้างสื่อการเรียน การสอน 
-  จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการที่มีทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถระดมสมอง
เพ่ือศึกษากรณีศึกษาและหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเองและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม 
-  จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต าราและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือนจริง 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา 
- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                           
ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือต าราสื่ออิเล็กทรอนิกส์           
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์ของการสอน 

มีการจัดกระบวนการเพ่ือประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ โดยอาศัยการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน จากค าถามที่ถูกถามในชั้นเรียนและจากการอภิปรายกับผู้เรียนในภายหลัง เมื่อรวบรวม
ข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้สอนจะท าการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตที่ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ หากความเข้าใจของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ตรงตามวัต ถุประสงค์               
การเรียนรู้ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือสื่อการสอน การสอบปลายภาคและการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์จะแสดงด้วยว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนหรือไม่ หากพบปัญหาในระดับนี้จะมีการวิจัย
อย่างกว้างขวางเพ่ือค้นหาสาเหตุและค าแนะน าส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่ได้รับ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ในทุกวิชาจะขอให้ผู้เรียนประเมินคุณภาพการสอนของผู้สอน ซึ่งจะรวมถึงค าอธิบายของผู้สอนเกี่ยวกับ

รหัสวิชา ทักษะการสอน กลยุทธ์การสอน การใช้สื่อการสอนและความสามารถในการส่งต่ อความรู้โดยทั่วไป                  
เมื่อเสร็จแล้วจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับผู้สอน กระบวนการแสดงความคิดเห็นนี้และควรมีผลในการ
ปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรโดยรวมจะประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย ศิษย์เก่า นายจ้ างและผู้เชี่ยวชาญ              

การประเมินเหล่านี้จะถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ห้าปี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

3. การประเมินศักยภาพตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก                  

ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยมีกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอยางนอย 1 ท่าน ซึ่งควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

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
ต่อเนื่องทกุ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1 คณ ะกรรมการนโยบายหลักสู ตรประชุม เพ่ื อก าหนด ติดตาม  การบริหารจัดการหลักสูตร                           
กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนผลการประเมินที่ได้จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และ
การบริหารหลักสูตร 
     4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูต ร
ทุก ๆ ปี 
     4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดประชุม สัมมนา     
เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนทุก ๆ ปี 
     4.5 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ทุก ๆ 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 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ  

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา 

แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
เกณฑ์ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2560 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2565 

เกณฑ์ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2560 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2565 

เกณฑ์ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2560 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2565 

ปรับ
พื้นฐาน 

- - - - 12 
*ไม่นับ

หน่วยกิต 

- - 12 
*ไม่นับ

หน่วยกิต 

- 

วิชาบังคับ - - - 
≥12 

18 21 - 18 21 
วิชาเลือก - - - - - - 12 12 
สารนิพนธ ์ - - - - - - 3-6 6 6 
วิทยานพินธ ์ ≥36 36 36 ≥12 18 18 - - - 
หน่วยกิต 
รวม 

≥36 36 36 ≥36 36 39 ≥36 36 39 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 

ปรัชญา  
      หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น าทาง
ธุ รกิ จที่ มี วิ สั ยทั ศน์ ระดั บ ส ากล  พ ร้อมต่ อการ
เป ลี่ ย น แป ล ง ส าม ารถ ป ระยุ ก ต์ ค ว าม รู้ ด้ า น
บริหารธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
 
 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
     จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  ส่ งผล ให้ ก ารพัฒ นาหลั กสู ตรฯ                       
ที่ ให้ ความส าคัญกับความรู้ที่ ทั นสมัยพร้อมทั้ ง
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว  
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และการมี
คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นเรื่องจ าเป็น  
     ดั งนั้ น  การปรับปรุงหลักสู ตรบริหารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในครั้งนี้จึงมุ่งเน้น
การวางโครงสร้างรายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นความส าคัญของการวิจัย เพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้ และการมีรูปแบบการจัดการเรียน

ปรัชญา  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มุ่งให้ความรู้กับมหาบัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้น า
ด้านธุรกิจในกลุ่มอาเซียน  โดยมีวิสัยทัศน์ระดับ
อาเซียน ที่จะสามารถน าวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ยุ ค เศ รษ ฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เป็ น ส่ วน ห นึ่ ง ใน ก าร
เปลี่ยนแปลงโลกนี้  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม นอกจากนี้ยังคงเล็งเห็นความส าคัญใน
ด้านของงานบูรณาการด้านอาเซียนศึกษาและ
งานวิจัยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 
ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้ งยังมีส่วนในภาคธุรกิจและ
ศักยภาพที่จะพัฒนาองค์ความรู้พร้อมกับเน้นในเรื่อง
คุณ ธ รรม  แล ะก ารป รั บ แ ผน ธุ ร กิ จ ให้ เข้ ากั บ
สภาวการณ์ปัจจุบันที่ยึดถือเรื่องคุณธรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิ จ
ม ห า บั ณ ฑิ ต  (น า น า ช า ติ )  มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่                        
การมีโครงสร้างหลักสูตรที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบันและ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
การสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจ 
2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
การบริหารธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัย และน าไปสู่                
การตัดสินใจรวมทั้งการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านหน้าที่ทาง
ธุรกิจและทางบริหาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจและการประยุกต์ความรู้เข้ากับสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม   
4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ระดับสากล 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์  
5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดผลส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

เป็นหลักสูตรที่จะสามารถยืดหยุ่นได้เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนการสอนที่จะเน้นให้
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

วัตถุประสงค์  
เพ่ื อผลิตมหาบัณ ฑิ ตทางด้ านบริหารธุ รกิ จ                     

ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียน
ยุคดิจิทัล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิจัยส าหรับ
การบริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
3. มีความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่
ตอบสนองต่อการท าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในยุค
ดิจิทัล พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลได ้
4. ท างานเป็นทีมที่มีความผสมผสาน และข้ามผ่าน
ทางวัฒนธรรมได้ โดยมีภาวะการเป็นผู้น าทางธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลได ้
5. มีความสามารถในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทักษะการวิเคราะห์ ทางสถิติ
ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
สามารถสื่อสารทั้ งการพูด เขียน และเลือกการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยได้ 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ข า 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ควรปรับปรุงข้อความหน้า 4 – 5 หัวข้อ 11 และ 

12 ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้เข้าใจและ
ชัดเจนกว่านี้ 

2. วัตถุประสงค์ไม่ตรงกับหน้า 64 – 65 (ภาคผนวก 
ก.) 

3. ทบทวน specific skill หน้า 37 
 
4. ทบทวน ตาราง ค-4, ผลลัพธ์การเรียนรู้ จุด 2 

ของชุดวิชา 472-530  
 

1. ปรับความสอดคล้องเรียบร้อยแล้ว จากหน้า 4            
ถึง 5 

 
2. แก้ไขวัตถุประสงค์ให้ตรงกับภาคผนวกเรียบร้อย

แล้ว 
3. แก้ไข specific skill แล้ว 

 
 4. แก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ จุด 2 ของชุดวิชา 472-
530 ดังนี้ 
-เรียนรู้วิธีประเมินระบบสารสนเทศที่ธุรกิจจะได้รับ
ประโยชน์ 
-เรียนรู้วิธีการปรับปรุงกลยุทธ์ ของธุรกิจโดยการ  
บูรณาการแผนกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือ
เรียนรู้ระบบสารสนเทศรวมถึงระบบธุรกิจ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 ดร.ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความเห็นข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในภาพรวม 
เห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน โดยเสนอ                
ความคิดเห็น ดังนี้ 
- แบบเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน Work 
Integrated Leaning : WIL ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ที่นักศึกษามีโอกาสฝึกวิเคราะห์                
การเรียนรู้บริหารปัญหา การคิดแบบ Solution 
Provider รวมทั้งการประยุกต์น าองค์ความรู้ไปสู่
ภาคปฏิบัติไดจ้ริง 
- แบบเชิงรุก (Active Leaning) โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความตื่นตัวทางด้านความคิด เข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง 
และได้   ลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย ทั้ง Think-Pair-Share, Collaborative 
Learning Group, 
Student-led-review session, Analysis or 
reactions to instructional multimedia เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม, พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การเรียบ
เรียงความคิด, การน าเสนอความคิดเห็น, การสื่อสาร, 

1. แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
หน้า 5, 13 และ 121 
2. แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning หน้า 13 และ 123 
3. หลักสูตรนานาชาตินี้มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
4. หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนที่สะท้อน
พันธกิจของสถาบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
( น า น า ช า ติ )  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะวิทยาการจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและบูรณา
การความรู้ด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพการจัดการธุรกิจ       
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของมหาบัณฑิตเพ่ือที่พวกเขาเหล่านั้น          
จะสามารถแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีด
ความสามารถนี้ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาวะผู้น า และการท างานเป็นทีม 
- เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ                     
ช่วยยกระดับมหาบัณฑิต ให้เทียบเท่าระดับสากล 
- เน้นและสอดแทรกคุณธรรม ภาวะผู้น า และการ
บริหารแบบบรรษัทภิบาล ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ
มหาบัณฑิตต่อองค์กรและสังคมยิ่งขึ้น 

รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กันไปหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใช้งานวิจัยและการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือประโยชน์
ของประเทศไทยทั้งหมดและนี่คือมหาบัณฑิตที่จะเป็น
พลังในการพัฒนา ทั้ งในระดับชุมชน ระดับชาติ 
ตลอดจนระดับภูมิภาคอาเซียน 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
เห็นชอบ โดยข้อเสนอแนะ ไม่จ าเป็นต้องระบุเพื่อ 
scope การเรียนเฉพาะกลุ่ม ASEAN เพราะ 
Globalization และ World & Business 
Modernization มีอิทธิพลที่เป็นปัจจัยและโอกาส
ส าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุค 
Digital Disruption นี้ ดังนั้น                            
การที่นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิด พฤติกรรม ทัศนคติ 
วัฒนธรรม และกลยุทธ์ ทางการบริหารต่าง ๆ                        
ผ่านกรณศีึกษาที่หลากหลายทั้ง East & West จะ
ช่วยขยายวิสัยทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างไกลขึ้น และ
ตอบสนองกับความต้องการในตลาดแรงาน 
โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติ หรือแม้แต่ธุรกิจ Local            
ที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้ ในการช่วย
ขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับ International 

  จุดเน้นของการพัฒนาธุรกิจการศึกษาของอาเซียน
มั กจะมุ่ ง เน้ น ไป ที่ ก ารศึ กษ าระดั บ อุดมศึ กษ า
โดยเฉพาะ กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอาเซียนของ 
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเลือกให้ศึกษาโดยนักวิชาการ
จ านวนมากและนักวิจัย หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าแง่มุมที่เกี่ยวข้องของระบบการศึกษาของประเทศ
และสถาบันต่างๆในอาเซียนร่วมกับกิจกรรมข้าม
วัฒนธรรมเพื่อปรับและผสมผสานอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อบทบาทส าคัญของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะผู้กระตุ้น
หลัก การดูแลแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) นอกจากนี้หลักสูตรเน้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนระดับภูมิภาคท่ีสามารถให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่อง "อาเซียน" มากข้ึน จริง ๆ แล้ว
การพัฒนาระดับนานาชาติ (Global) ของอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการและประสบความส าเร็จผ่าน
โครงการวิชาการมากมายรวมถึงการเข้าร่วม 
โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น นั ก เรี ย น ก า ร ศึ ก ษ า
ภาษาต่างประเทศการระดมความช่วยเหลือด้าน
วิชาการและ การสร้างโครงการและการสัมมนา
ร่วมกันการวิจัยระหว่างประเทศ และผลิตบทความ
และเรียงความที่ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
วารสารนานาชาติ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการ
สอน ภาคภาษาอังกฤษ ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเน้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ตามท่ีหลักสูตรเห็นสมควร เพ่ือช่วยลดปัญหาการ
ปรับตัวของนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตาม
ด้วยการต่อยอดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่
นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานระดับหนึ่งอยู่แล้ว ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษา อังกฤษที่หลักสูตรได้
เตรียมไว้ ก็จะช่วยให้สัมฤทธิ์ผลของ 
หลักสูตร ในการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
ด้านการบริหารพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานในการรับนักศึกษา โดยจะ
มีการขอผลสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษดังนี้ 
TOEFL : iBT at minimum score of 61 or  
IELTS : at minimum score of 5 or 
CU-TEP : at minimum score of 60 or 
PSU-TEP : ay minimum score of 60% 

รายวิชาในหลักสูตร (จ านวนรายวิชาในแต่ละหมวด 
ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต) 
เห็นชอบ โดยขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เสนอจาก Finance for Decision Making เป็ น 
Finance Management เ นื่ อ ง จ า ก มี วิ ช า 
Accounting For Decision Making แล้ว โดยปรับ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  เพ่ือให้มหาบัณฑิตซึ่ งเป็น
ผู้บริหาร หรือจะเติบโต เป็นผู้บริหารต่อไป ได้เข้าใจ 
Finance Management For Non Finance                  
ทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจาก
วางแผน, บริหารจัดการ, ควบคุม, ติดตามผล และ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  Financial resources เ ห ล่ า นี้                    
ช่วยสนับสนุนให้การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ มีทิศทาง
ชัดเจน ถูกต้อง และมีความได้เปรียบในการบริหาร
มากขึ้น เนื่องจากหนึ่งใน Goals & Objectives ของ
การบริหารองค์กร คือ การบรรลุผลด้านการเงินและ
ก าไร 

คงเดิม เนื่องจากหลักสูตรเน้นให้บัณฑิตได้มีทักษะ
ทางการบริหารการจัดการเต็มรูปแบบ โดยมีการเน้น
กระบวนการตัดสินใจของทั้ง Finance and 
Accounting จากค าอธิบายด้านล่างนี้ 
Accounting for decision making - ก า ร อ่ า น             
การตีความ การวิ เคราะห์  รายงานทางการเงิน              
การวิเคราะห์การลงทุน การจัดท าและใช้ข้อมูลบัญชี
บริหารเพ่ือการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 
งบประมาณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการก าหนด
ราคา 
Finance for decision making - แนวคิดที่ ส าคัญ
ทางการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา การจัดหา
เงินทุนและต้นทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน 
การจัดท างบลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การ
ประเมินมูลค่ากิจการและการวางแผนทางการเงิน 
นโยบายเงินปันผล การก ากับดูแลกิจการ 

ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากวางแผน, บริหาร
จัดการ, ควบคุม, ติดตามผล และความเข้าใจ 
Financial resources เหล่านี้ ช่วยสนับสนุนให้การ
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ มีทิศทางชัดเจน ถูกต้อง และมี
ความได้เปรียบ ในการบริหารมากขึ้น เนื่องจากหนึ่ง
ใน Goals & Objectives ของการบริหารองค์กร คือ 
การบรรลุผลด้านการเงินและก าไร 
 

เห็นด้วย จึงมีการเพิ่ม 472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น า
นวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล หน้า 22 



 

 

59 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เสนอ 2 วิชา หรืออาจพิจารณาปรับอยู่ใน Chapter 
รายวิชาที่มีอยู่แล้ว 
    -- Project Integrated Management การสร้าง
ความส าเร็จในการบริหารงาน ที่ต้องใช้วิธีคิดแบบ 
Thinking system ภายใต้ทรัพยากร (4M) ที่จ ากัด, 
กรอบเวลา , การสร้างกลยุทธ์รวมทั้ งแผนงานที่
ยืดหยุ่น 
และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง, การน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลต่อเนื่อง                 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้ 
stockholder 
   -- Leadership for Change การสร้างมหาบัณฑิต
ที่มีการบริหารตนเอง บริหารทีมงาน และบริหาร
ความคิด บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง การเห็น
โอกาสจากปัญหา และท างานแบบ Solution 
Provider และมี Creativity เป็นเรื่องที่องค์กรยุคใหม่
ให้ความส าคัญมากๆ เพ่ือช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันให้ก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุค 
4.0 Disruptive Technology & Innovation และ 
Digital Transformation 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ขอชื่นชมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, ผู้อ านวยการหลักสูตร คณาจารย์และ
ทีมงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) ทุกท่าน ที่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันที่เพ่ิม
ทวีคูณมากข้ึน และกระแสถาโถมจาก Digital & 
Technology จึงเล็งเห็นความส าคัญและมีความตั้งใจ 
อย่างสูงในการพัฒนาหลักสูตรฯ  
เพ่ือการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรม ก้าวทันต่อโลก             
การแข่งขันในการบริหารยุคใหม่นี้ ในนามบริษัท                  
หาดทิพย์ จ ากัด(มหาชน) ขอเป็นก าลังใจให้กับทุก
ท่านค่ะ 

หลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันที่เพ่ิม
ทวีคูณมากข้ึน และกระแสถาโถมจาก Digital & 
Technology 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 นายศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
   กรอบปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้นไป
ที่ความท้าทายในการท าธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล                
ซึ่งเป็น Global trend เชื่อมโลกทั้งใบให้เล็กลง                     
ซึ่งเหมาะสมกับ ผู้เรียนในยุคอนาคต อย่างไรก็ดี                   
กรอบมุมมองของหลักสูตรกลับมีความขัดแย้งใน
ตัวเอง ในส่วนที่จ ากัด vision ของหลักสูตร ให้แคบลง 
เน้นไปที่ การด าเนินธุรกิจใน ASEAN เท่านั้น  ทั้งๆท่ี
หลักสูตรเดิม เน้นความเป็นสากล ซึ่งเหมาะกับ ความ
ท้าทายแบบยุคดิจิตอลมากกว่า  

เสนอแนะ ให้ปรับกรอบวิสัยทัศน์มหาบัณฑิตให้เป็น
ผู้น า ธุรกิจในระดับสากลโลก มากกว่า ระดับ ASEAN  

จุดเน้นของการพัฒนาธุรกิจการศึกษาของอาเซียน
มั กจะมุ่ ง เน้ น ไป ที่ ก ารศึ กษ าระดั บ อุดมศึ กษ า
โดยเฉพาะ กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอาเซียนของ 
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเลือกให้ศึกษาโดยนักวิชาการ
จ านวนมากและนักวิจัย หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าแง่มุมที่เกี่ยวข้องของระบบการศึกษาของประเทศ
และสถาบั นต่ างๆ ในอาเซี ยนร่ วมกับกิ จกรรม                
ข้ามวัฒนธรรมเพื่อปรับและผสมผสานอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อบทบาทส าคัญของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะผู้กระตุ้น
หลัก การดูแลแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) นอกจากนี้หลักสูตรเน้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนระดับภูมิภาคที่สามารถให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่อง "อาเซียน" มากขึ้น  
จริงๆแล้วการพัฒนาระดับนานาชาติ (Global) ของ
อุดมศึกษาสามารถด าเนินการและประสบความส าเร็จ
ผ่านโครงการวิชาการมากมายรวมถึงการเข้าร่วม 
โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น นั ก เรี ย น ก า ร ศึ ก ษ า
ภาษาต่างประเทศการระดมความช่วยเหลือด้าน
วิชาการและ การสร้างโครงการและการสัมมนา
ร่วมกันการวิจัยระหว่างประเทศ และผลิตบทความ
และเรียงความที่ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติวารสาร 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   แผน ก 1 ควรเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, 
การตลาด เท่านั้น เนื่องจากเป็นการท าวิทยานิพนธ์ 
โดยไม่มีการเรียนการสอน หากผู้เรียนไม่เข้าใจ
กระบวนการความคิดองค์รวมของการท าธุรกิจ ก็อาจ
ไม่สามารถส าเร็จ การศึกษาได้ 

 
 
คงเดิม เพราะ แผน ก 1 เน้นวิจัย 
 

 

หลักสูตร 

  หัวข้อหลักสูตรที่สอนเหมาะสม                          
โดยเฉพาะวิชาการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 
(Accounting for decision making) มีความส าคัญ
มากต่อนักธุรกิจรุ่นใหม่  

 
เป็นรายวิชาที่มีความส าคัญมากต่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 
    Marketing Management in Digital age :                
เนื่องด้วยผู้เรียนอาจไม่ได้เรียน business school                 
มาก่อน อยากให้ในตัวเนื้อหา อาจารย์ผู้สอน                        
เน้นพื้นฐานเรื่อง market segmentation,  
business positioning, และความส าคัญของ 
Branding และ การสร้างแบรนด์ ก่อนที่จะน าสู่ การ 
implement branding ผ่านโลกดิจิตอล เพราะใน
โลกธุรกิจอนาคต branding ยิ่งจะมีความส าคัญมาก
ขึ้น ในการสร้างตัวตน และความแตกต่างทางธุรกิจ 

เห็นด้วย และมีการปรับตามค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 
แนวคิดและวิวัฒ นาการทางการตลาด ทฤษฎี
การตลาด การวางแผนและวิเคราะห์  ทางการตลาด 
การจัดการส่วนประสมการตลาดทั้งออนไลน์และ
ออฟ ไลน์  การสร้ างและการพัฒ นาตราสิ นค้ า                   
แนวทางการสร้างคุณค่าการตลาด ที่จะช่วยให้การ
จัดการตลาดประสบความส าเร็จโดยมุ่งเน้นจริยธรรม 
ทางการตลาด กรณีศึกษาการจัดการการตลาดในยุค
ดิจิทัล 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 นายเชิดพงษ์ ขันธ์นะภา  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผมชื่นชมการตั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
ที่ยืดหยุ่น และศักยภาพของคณะอาจารย์  
ผมคิดว่าส่วนที่ปรับปรุงได้คือ 

1. ความสอดคล้องระหว่างรายวิชา และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  
2. การคัดเลือกนักเรียน และการให้ทุนการศึกษา  
3. การท าเนื้อหาวิชาบางส่วนให้ทันสมัยขึ้น 
4. บทบาทและความส าคัญของวิทยานิพนธ์และ           
สารนิพนธ์ ในประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อเทียบกับ
วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงวิธีอ่ืนๆ เช่น             
การลองงาน การลองตั้งธุรกิจ  
5. การบูรณาการประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนใน
หลักสูตรนี้ร่วมกับนักเรียนในสายวิชาที่เก่ียวข้อง ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. การระบุหลักเกณฑ์และวิธีการให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากโลกธุรกิจจริงให้ชัดเจนขึ้น 
7. การให้ความช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาทักษะการ
สื่อสารพื้นฐานตลอดหลักสูตร  

1. แก้ไขวัตถุประสงค์ให้ตรงกับรายวิชา 
เรียบร้อยแล้ว 

2. หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป 

3. เห็นด้วยและปรับค าอธิบายรายวิชาเรียบร้อย
แล้ว 

4. หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป 

ข้อ 5, 6 และ 7 การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้เน้น
การผู้เรียนเป็นหลัก และใช้ WIL Active Learning 
ในการดึงความรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและสายงานของผู้เรียน                   
เป็นหลัก 

แผน ก และ ข อาจแยกเป็น 2 หลักสูตรได้คือ MS 
Management  กับ MBA โดย MS Management 
เน้นการท าวิจัยทางวิชาการ และ MBA เน้นการน าไป
ปฏิบัติ 

หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

  ผมชื่นชมการตั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เห็นด้วย
กับความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ตามกรอบ 
 

VUCA จะอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนของวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยให้เน้นด้านนวัตกรรม และ
การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
เทคโนโลยี 
 

  ผมมีข้อเสนอแนะคือ เทรน Globalization                 
ก าลังถูก reverse อาจจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
โดยรวม VUCA 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผมยังไม่ค่อยเข้าใจที่มาของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก 1, ก 2 และ ข ที่มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก เกรงว่าถ้านักเรียนต้องมาเรียนด้วยกัน
อาจมีความเหลื่อมล้ าในความสามารถในการช่วยกัน
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  
 

ผมมีความกังวลกับแผน ก 2 ซึ่งไม่ได้ระบุถึง
ประสบการณ์การท างาน 
 

ผมขอเรียนว่าในมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
หลักสูตร MBA ต้องการคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่
ผ่านประสบการณ์การท างาน 2 ปีขึน้ไป หรือได้แสดง
ความเป็นเลิศทางภาวะผู้น า เพราะว่าองค์ความรู้
ส าคัญส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ 
ของนักเรียนเหล่านี้ ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกัน  
 

ทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่สามารถรับเด็กที่มีศักยภาพสูงแต่ยังไม่
มีประสบการณ์การท างาน เข้าในหลักสูตรก่อน  
โดยให้สัญญาไว้ว่าจะไปหาประสบการณ์การท างาน 2 
ปีแล้วจึงเข้าเรียนจริง  
 

ส าหรับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้
ที่ต่างกัน ผมแนะน าว่า (1) ให้กระบวนการคัดเลือก
นักเรียนเข้าสู่หลักสูตรมีองค์ประกอบซึ่งท าให้นักเรียน
จะต้องแสดงความสามารถและทักษะในการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ โดยอาจจะใช้วิธีการสอบ GMAT หรือ GRE 
และให้มีการเขียน Essay (2) ให้มีการจัดอบรมเสริม
ทักษะเพ่ิมเติมก่อนเริ่มเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  
 
 

เห็นด้วยกับผู้ทรงฯ ปรับการเขียนคุณสมบัติให้
สอดคล้องเรียบร้อยแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย ์
ผมประทับใจอย่างมากกับคุณสมบัติของคณะอาจารย์ 
ทั้งเชิงลึกของระดับการศึกษา และความกว้าง
ครอบคลุมเนื้อหาของโลกธุรกิจ  
 

ผมเล็งเห็นโอกาสในการเพ่ิมความหลากหลายทาง
มุมมองและการแบ่งปันประสบการณ์ตรง โดยการ
สนับสนุนให้เชิญวิทยากรพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเป็นรายวิชาไป  
 

และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรจะสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณะอาจารย์อย่างไม่เป็น
ทางการ และ/หรือ นอกเวลาหรือบริบทห้องเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้ซึมซับประสบการณ์ความรู้จาก 
คณะอาจารย์ได้เต็มที่  

หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

โครงสร้างหลักสูตร 
ผมชื่นชมโครงสร้างแบบยืดหยุ่น โดยมีการแบ่งหมวด
วิชาออกมาเป็น วิชาพ้ืนฐาน วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
 

ผมยังไม่ค่อยเข้าใจที่มาของโครงสร้างที่แตกต่างกัน
ของแผน ก 1, ก 2 และ ข 

หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

ดูเหมือนว่านักเรียนแผน ก 1 เน้นการท าวิจัยเพื่อไป
ต่อปริญญาเอกด้านการบริหาร ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่เรียน
วิชาอะไรเลยและท าใช้เวลาทั้งหมดไปกับการท า
วิทยานิพนธ์ นักเรียนอาจขาดโอกาสสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้กับเพ่ือนที่มีประสบการณ์ 
การท างานมาก่อน ครั้งนี้ผมยังมีความสงสัยถึง
บทบาทของการท าวิทยานิพนธ์ต่อจุดประสงค์ของ
หลักสูตรที่จะสร้างบัณฑิตเพ่ือไปสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจจริง  
 

ส าหรับแผน ก 2 นักเรียนเรียนเฉพาะวิชาบังคับ                
ไม่มีโอกาสเรียนวิชาเลือก และเขียนวิทยานิพนธ์                
ผมไม่เข้าใจว่าวิทยานิพนธ์ของแผน ก 2 ซึ่งได้ 18 
หน่วยกิต ต่างจากวิทยานิพนธ์ของแผน ก 1 ซึ่งได้ 36 
หน่วยกิตอย่างไร 
 

ส าหรับแผน ข  นักเรียนได้เรียนวิชาบังคับ 18 หน่วย
กิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ 6 
หน่วยกิต ผมเสนอว่าอาจเพ่ิมแผน ข แบบ 2                      

คงเดิม เพราะ แผน ก 1 เน้นวิจัย 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ให้เรียนวิชาเลือกได้อีก 6 หน่วยกิต โดยไม่ต้องเขียน
สารนิพนธ์ แต่ให้เพ่ิมกิจกรรมการเขียน และ/หรือ 
การน าเสนอ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเทียบเท่ากับการเขียน
สารนิพนธ์ แต่ในทางปฏิบัตินับเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
เลือก 

รายวิชาในหลักสูตร (จ านวนรายวิชาในแต่ละหมวด 
ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต) 
ผมชื่นชมในรายวิชาซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
โดยรวม ผมขอเสนอว่า 
1. อาจจะเพ่ิมวิชาในหมวดปรับพื้นฐาน ในหัวข้อของ
การสื่อสารในโลกธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเข้าอกเข้าใจ
ผู้อื่น การเรียบเรียงสาระ การเจรจาต่อรอง                    
การน าเสนอ และอ่ืนๆ 

หลักสูตร จะน าไปพิจารณาศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

2. อาจจะเพ่ิมวิชาในหมวดวิชาบังคับ ในหัวข้อภาวะ
ผู้น าและจริยธรรม สืบเนื่องจากมาตรฐานคุณวุฒิซึ่ง
ระบุการมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอันดับหนึ่ง และ
เพราะว่าทักษะภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
บัณฑิตที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไป
สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมธุรกิจจริง 
3. เพ่ิมวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหัวข้อนวัตกรรม 
และ/หรือการสร้างมูลค่าส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น … make required 
courses a pool, to choose from 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยหลักสูตรเพิ่มเติม
เพ่ิมชุดวิชา 472-533 ชุดวชิาการเป็นผูน้ านวัตกรรม
ธุรกิจยุคดิจิทัล 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ผมเห็นว่าค าอธิบายรายวิชามีความเฉพาะเจาะจง
พอเพียง  
Accounting เพ่ิม Intellectual property, brand 
value 
Finance เพ่ิม Venture funding 
จิตตปัญญา 
Collaboration with other programs esp 
science and tech 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา Finance and 
Accounting จากค าอธิบายด้านล่างนี้ 
Accounting for decision making - การอ่าน             
การตีความ การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน              
การวิเคราะห์การลงทุน การจัดท าและใช้ข้อมูลบัญชี
บริหารเพื่อการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 
งบประมาณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การก าหนดราคา 
Finance for decision making - แนวคิดท่ีส าคัญ
ทางการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา การจัดหา
เงินทุนและต้นทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน 
การจัดท างบลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน                       
การประเมินมูลค่ากิจการและการวางแผนทางการเงิน 
นโยบายเงินปันผล การก ากับดูแลกิจการ 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. นางศศิวิมล สุขบท                                                                                                                                       
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวชิา  Marketing                                                                                       
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-114  Principles of Marketing  3 (3-0-6)  
460-343  Global Marketing      3 (3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
474-525 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)  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520  Business Research Methods  3((3)-0-6) 
472-522  Marketing Management in Digital Era  3((3)-0-6) 
472-530  Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-660  Thesis                          36(0-108-0)   
472-670  Thesis    18(0-54-0)   
472-680  Minor Thesis                         6(0-18-0)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ศศิวิมล สุขบท. (2563).ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความผูกพันกับสถานที่ความ

พึงพอใจโดยรวม และความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม ของนักท่องเที่ ยวชาวตะวันตกในจั งหวัดภู เก็ต .
Chulalongkorn Business Review, 42(1). 68-83 

Sukhabot, S.  ( 2 0 1 9 ) . A causal relationship model of purchasing behavior of consumers in 
Thailand regarding processed fish products. Kasetsart Journal of Social Sciences, 4 0 (2 ) .               
366-372 

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., (2019). 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). 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.  
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2. นางสาวศิริลักษณ์ บางโชคดี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Accounting 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
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 
460-522  Managerial Accounting  3(3-0-6)                
460-523  Managerial Accounting for Executive                               3(3-0-6)  
472-521  Accounting for Decision Making     3(3-0-6)  
464-504  Advance Managerial Accounting       3(3-0-6) 
464-700  Thesis       36(0-108-0)                 
464-701  Thesis       18(0-54-0) 
464-800  Minor Thesis                         6(0-18-0)      
472-660  Thesis       36(0-108-0)                 
472-670  Thesis       18(0-54-0)  
472-680  Minor Thesis        6(0-18-0)      
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520  Business Research Methods   3((3)-0-6) 
472-521  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)    
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
สุพิพัฒน์ ราชแพทยาคม และ ศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2563). ปัจจัยลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับ

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร
บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 11(2), 112-129 

Sungkhano, K. and Bangachokdee, S. (2020). Determinants of foreign currency derivatives usage 
of companies listed in the Stock Exchange of Thailand, Journal of Business Administration, 
43 (167) (TCI 1 and ACI) 38-57 
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2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ทิฆัมพร พลูหนัง และศิริลักษณ์  บางโชคดี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของ

สภาพแวดล้อม การใช้ตัวชี้วัดผลการ ด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการด าเนินงานขององค์กร: กรณีศึกษา 
โรงแรมใน จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 158-171 

ตรีทิพย์ จุฑาสันติกุล และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2561). ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้น า งบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม และผลการด าเนินงานของผู้บริหาร: การศึกษาในการประปาส่วนภูมิภาค . ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.                     
30 มิถุนายน 2561. 180-189 

ศุภลักษณ์ นพรัตน์ และศิริลักษณ์ บางโชคดี. (2561). ปัจจัยเชิงสถานการณ์ของการวัดผลการด าเนินงานเชิง              
ดุลยภาพของธุรกิจแปรรูปยางพาราในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. 190-199 
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3. นางสาวกุลวดี ลิ่มอุสันโน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.  สาขาวิชา การบัญชี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-113  Principles of Accounting 3(3-0-6) 
464-350  Tax Accounting   3(3-0-6) 
464-410  Financial Statement Report and Analysis                    3(3-0-6) 
464-450  Tax Planning 3(3-0-6) 
464-460  Seminar in Financial Accounting  3(3-0-6) 
857-342  Financial and  Accounting Management for Agro-Industry  2(2-0-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
464-503  Accounting Research Methods  3(3-0-6) 
464-505  Financial Reports Analysis  3(3-0-6) 
464-700  Thesis       36(0-108-0)                 
464-701  Thesis       18(0-54-0) 
464-800  Minor Thesis                         6(0-18-0)      
460-700  Minor Thesis  6(0-18-0) 
460-800  Thesis  36(0-108-0) 
460-801  Thesis  18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods   3((3)-0-6) 
472-521 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)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Lim-u-sanno, K. (2020). Effect of risk management on quality of internal audit reports of 

municipalities in Thailand. Journal of global business review. 22(1), 26-34 
มารีนี กอรา และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหาร                  

ความเสี่ยง ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4(2), 38-50 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
กฤติกา โพธิ์แก้ว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการ

รายงานการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100).  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 77-89 
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ปนัดฐา พิมพ์กาญจน์ และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). คุณลักษณะของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
การบริหารจัดการ ครั้งที่  12 ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.                     
6 มิถุนายน 2563. 103-115  

กนกวรรณ บิลอาหวัง และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 286-298 
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4. นางอรญา สุวรรณโณ (ชื่อเดิม “ณัฐธิดา”) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Information and Mechanical System Engineering 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
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)      
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-532 Module : Business Analytics for Decision Making   6((3)-6-9) 
472-533 Module : Innovative Business Leaders   6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                         36(0-108-0)   
472-670 Thesis   18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                             6(0-18-0)    
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Suwanno, S. , Phongchiewboon, A. , Tongsanoer, N. , and Suwanno, N.  ( 2 5 6 0 ) .“ 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. 27-34 

จิราภรณ์ โสระมัด, ณัฐธิดา สุวรรณโณ, ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ และอารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ. (2561). การพยากรณ์โรค
ไตวายส าหรับผู้ป่วยในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค Support Vector Machine 
(SVM). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561.440-450  

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. 199-204 
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5. นายธีรศักดิ์ จินดาบถ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด กต.ด.  สาขาวิชา การตลาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
460-445 Social Marketing         3(3-0-6)      
461-210 Principles of Marketing     3(3-0-6)      
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
472-511 Intensive Research for Executives  3(3-0-6)      
472-526 Strategic Integration and Business Implementation 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)     
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods  3((3)-0-6) 
472-522 Marketing Management in Digital Era  3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation  3((3)-0-6) 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                          36(0-108-0)   
472-670 Thesis             18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis        6(0-18-0)    
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สุนันทา เหมทานนท์ และพิไลวรรณ ประพฤติ. (2561). การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อ

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

Jindabot, T., & Srichookiat, S. (2018). Salient environmental attributes and their value for small 
independent grocers. Journal of Consumer Marketing, 35(5).(August 2018): 465-479              

 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ณัชพล เมธิชัยรามิล, ต่อตระกูล ธานินพงศ์, วีรพัฒณ์ เพชรวงษ์, อัยการ สยามนิกร, จิณห์จุฑา เพ็ชรกรรณ์จันทร์,                      

ทรงพล ใฝ่จิต, วรรณภา แก่นแก้ว, สุตนันท์ อินทุเศรษฐ, ธีรศักดิ์ จินดาบถ และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. 
(2563). การรับรู้ความเสี่ยงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2563. 20 มีนาคม 2563. 217-229 

พงศกร แซ่จิว และธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2562). อิทธิพลของการประเมินความรู้สึกกลัวที่เกิดจากการโฆษณาต่อการ
กระตุ้นความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ชาวไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. 182-193 



 

 

72 

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, 170-181 
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6. นายมัทนชัย สุทธิพันธุ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Accounting and Finance 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
464-461 Seminar in Auditing   3(3-0-6)             
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
460-522 Managerial Accounting   3(3-0-6)  
464-601 Corporate Governance   3(3-0-6) 
464-700 Thesis        36(0-108-0)                 
464-701 Thesis        18(0-54-0) 
464-800 Minor Thesis                         6(0-18-0)      
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-521 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)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Jomthanachai, S., Tippong, D., Suttipun, M., Keawwilai, A., Rattanachan, S., Meerungruang, S. & 

Limphanudom, W. (2020). Relationship between sufficiency economy philosophy and 
business performance. ABAC Journal, Vol. 40, No. 4, 98-113 (Scopus) 

Suttipun, M. & Nicholson, G.J. (2020). Relationship between risk management disclosures and 
financial performance of listed companies in Thailand. Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal, Vol. 24, No. 4, 1-11 (Scopus)   

Immelman, A.T., Dankittikul, T. & Suttipun, M. (2020). An influence of lean manufacturing 
practices on firm performance measured by balanced scorecard: a case study of 
manufacturing firms in Thailand. Asian Journal of Social Sciences and Management 
Studies, Vol. 7, No. 3, 198-207  

Arwae, A. & Suttipun, M. (2020). Confirmatory factors of corporate social responsibility of SMEs 
in the southernmost region of Thailand (Thai version). Journal of Legal Entity 
Management and Local Innovation, Vol., 6, No. 5, 193-204 

Suttipun, M. (2020). KAM reporting and common share price of listed companies in the Market 
of Alternative Investment from Thailand. Academy of Accounting and Financial Studies 
Journal, Vol. 24, No. 3, 1-10 (Scopus) 
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7. นางสาวกลางใจ แสงวิจิตร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A.  สาขาวิชา Finance  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-104 Principles of Finance   3(3-0-6)  
473-199 Personal 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)  
460-526 Financial Management for Executive    3(3-0-6)     
460-700 Minor Thesis                 6 (0-18-0) 
460-801 Thesis                                                                   18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-525 Finance for Decision Making  3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation   3((3)-0-6) 
472-531 Module : Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                                  36(0-108-0)   
472-670 Thesis            18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                 6(0-18-0)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
พรทิพย์ จิระธ ารง, กลางใจ แสงวิจิตร, พเนิน อินทะระ และนพวรรณ แมนน์. (2562). ความรู้ความเข้าใจและ

พฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ Cognition and Behavior 
in Personal Financial Planning of People in Hatyai City ". วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย               
วลัยลักษณ์ WMS Journal of Management, 8 (2) : 1-17 (เมษายน-มิถุนายน 2562) 

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. 30th June 2018, 37-46 
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พูนสุข ศิริคุรุรัตน์, กลางใจ แสงวิจิตร, พเนิน อินทะระ และภูมิ ชี้เจริญ. (2560). การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ท าโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมน์บนพ้ืนฐานการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา . 
ในการประชุม วิชาการระดับชาติ ด้ านการบริห ารจัดการ ครั้ งที่  9. คณ ะวิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1 กรกฎาคม 2560. 96-108 
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8. นางสาวดรณีกร สุปันตี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Human Resource Management 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
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 
472-512 Statistics for Research     3(3-0-6)      
472-523 Management of Human Capital for Sustainability  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) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods  3((3)-0-6) 
472-523 Management of Human Capital for Sustainability in Digital Era  3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation  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)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
พิมพิกา พูลสวัสดิ์ และดรณีกร สุปันตี. (2563). แรงจูงใจต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษานักศึกษา

บริหารธุรกิจในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9(1). 93-100 
Supanti, D., & Butcher, K. (2019). 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 (January 2019)  

 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ชญานี จุลบล และดรณีกร สุปันตี. (2563). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารจัดการ ครั้งที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. (น.433-
443) 

Wongsathaporn, C. & Supanti, D. (2 0 2 0 ). Elderly Volunteers: Exploring Intrinsic Motivations in 
Participating Volunteering Activities. Paper presented at the 12th National Conference on 
Administration and Management, Songkhla, Thailand, June 6, 2020. 444-452  
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Kaewthaworn, A., Supanti, D., & Rurkkhum S. (2019). 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. 376-388 
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9. นายทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Tourism and MICE Management 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
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) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-531 Module : Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                        36(0-108-0)   
472-670 Thesis   18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                            6(0-18-0)  
  
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 
เกิดศิริ เจริญวิศาล, ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธ์ และศตายุ ร่มเย็น (2563). การศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อ

ความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร                   
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563                
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 454-465 

ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธ์ (2563). แนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้. ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ช าติ ด้ าน ก ารบ ริ ห า รจั ด ก าร  ค รั้ งที่  12 ป ระจ าปี  2563 ค ณ ะวิ ท ย าก ารจั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 582-595 

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: 1-4 July 2019, Danang, Vietnam. 226-231 
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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: 14-16 December 
2018, Bangkok, Thailand. (Outstanding Academic Presentation Award). 152-156 
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10. นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Management Sciences 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-104 Principles of  Finance       3(3-0-6)   
460-431 International Finance        3(3-0-6)  
460-330 Financial Management    3(3-0-6) 
460-115 Business Finance        3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา            
472-525 Finance for Decision Making      3(3-0-6)  
460-531 Financial Management      3(3-0-6)  
460-700 Minor Thesis         6(0-18-0) 
460-801 Thesis                18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-525 Finance for Decision Making  3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation  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)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธ ารง, พเนิน อินทะระ ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ และภูมิ ชี้เจริญ 

(2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิ ชา
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2). 127-141 

ภัทร์ธมนต์ 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.  3 0 th June 2018.                  
37-46 

ประภัสสร กาพย์เกิด และธนาวุธ แสงกาศนีย์. (2560). ผลกระทบของการวัดผลการด าเนินงานโดยวิธีมูลค่าเพ่ิม                      
เชิงเศรษฐกิจและวิธี อัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารจัดการ ครั้งที่ 9, 1 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.               
83-95 
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11. นางสาวพัชราภรณ์ บุญเลื่อง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Tourism Management 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
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 
472-513 Managerial Skills Development                             3(3-0-6) 
460-700 Minor Thesis         6(0-18-0) 
460-801 Thesis                18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-531 Module : Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                        36(0-108-0)   
472-670 Thesis   18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                            6(0-18-0)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, พัชราภรณ์ บุญเลื่อง และอรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ. (2560). สงขลาเมืองแห่งไมซ์เพ่ือรองรับกลุ่ม 

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, 341-353 

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. 47-60 
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12. นางวันอามีนา บอสตัน อลี (นามสกุลเดิม “แวหะมะ”)  
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A  สาขาวิชา Management 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
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 
472-513 Managerial Skills Development  3 (3-0-6) 
472-526 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) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods 3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation 3((3)-0-6) 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-534 Module : Cultural Diversity for ASEAN Business 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                        36(0-108-0)   
472-670 Thesis                        18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                           6(0-18-0)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
หมะหมูด หะยีหมัด อริศ หัสมา ธวัช นุ้ยผอม และวันอามีนา บอสตัน (2563). โรงแรมที่มีครัวฮาลาลกับโอกาส

ทางการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
12(1): 104-18 

Bostan Ali, W., Hungsapruek, T., Suttipun, M. (2019). The influence of trust management on                
e-loyalty of internet banking users: evidence from Southern Thailand. Pacific Business 
Review International, 12(4).1-18 

วันอามีนา บอสตัน อลี และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ (2562). ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้เทคโนโลยีการ
พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในโครงการ WOW สงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, 36(2): 
60-86 

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  
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13. นางสาวศิรินุช ลอยกุลนันท์                                                                                                                       
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Management 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
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 
460-616 Seminar in Business Management                     3(3-0-6)  
472-510 Intensive Business for Executives                          3(3-0-6) 
472-526 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) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods 3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation 3((3)-0-6) 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                        36(0-108-0)   
472-670 Thesis                        18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis                           6(0-18-0)   
 
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)  
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ชนันธร ศรนุรักษ์ และศิรินุช ลอยกุลนันท์. (2563). การประเมินความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการน าระบบ

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์: กรณีศึกษา ธนาคารเอบีซี สายงานปฏิบัติการ. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563. 732-743 

โชติกา จันทร์อุ่ย, ศิรินุช ลอยกุลนันท์ และสุธินี ฤกษ์ข า. (2562). พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานเจเนอ 
เรชั่นวาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29 มิถุนายน 2562. 365-375 
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14. นางสาวสุนันทา เหมทานนท์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Marketing    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
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)      
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-522 Marketing Management in Digital Era 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)    
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สุนันทา เหมทานนท์ และพิไลวรรณ ประพฤติ. (2561). การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อ

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

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
กรวิชญ์ ร่มสุข, ชลธิศ แก้วโกศรี, พิศลย์ เกษนาค, รุจ ทองแนบ, อิทธิพัทธ์ มาศสุขสืบสกุล, กฤตภาส วีระวงศ์

จันทร์, ปัญญายุทธ บุญขันธ์, ธีรศักดิ์ จินดาบถ และสุนันทา เหมทานนท์. (2563). ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2563. 20 มิถุนายน 
2563. 203-216  

เสาวรภย์ สุวรรณกิจ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). อิทธิพลของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6. 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่. 31-43 

ชนนิกานต์ เสมอภพ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใน เชิ งบวกและเชิ งลบที่ มี ต่ อการตัดสิน ใจใช้บริการโรงแรม ระดับ  2 -3 ดาว                          
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 11. 29 มิถุนายน 
2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 258-268 
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กนกรส ชูช่วยสุวรรณ และสุนันทา เหมทานนท์. (2562). คุณลักษณะของชุมชนตราสินค้าทางเฟสบุ๊คที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของลูกค้าและความภักดีต่อตราสินค้า: กรณีศึกษาตราสินค้าเครื่องส าอาง
ไทย . ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่  11 . 29 มิถุนายน 2562                          
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 269-279 
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15. นางสาวสุมนา ลาภาโรจน์กิจ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Marketing and Strategy 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
460-103 Principles of marketing 3(3-0-6)            
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
460-517 Designing and Managing Brand to Success 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)        
472-511 Intensive Research for Executives          3(3-0-6)    
474-516 Consumer Behavior              3(3-0-6)    
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-522 Marketing Management in Digital Era 3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation 3((3)-0-6) 
472-530 Module : ASEAN Business Modernization in the Digital Era 6((3)-6-9) 
472-660 Thesis                        36(0-108-0)   
472-670 Thesis   18(0-54-0)   
472-680 Minor Thesis       6(0-18-0)   
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
วันอามีนา บอสตัน อลี และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ (2562). ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้เทคโนโลยีการ

พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในโครงการ WOW สงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ, 36(2): 
60-86 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
กฤติมา รัตนากาญจน์ และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยจ าแนกการตัดสินใจซื้อและไม่ซื้อ

อาหารคลีนของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 
เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 มิถุนายน 2562, 28-38 

Thongtawee, S. , and Laparojkit, S. , ( 2 0 1 9 ) .  The influence of Brand Experience towards 
Smartphone Repurchase Intention among Senior Consumer. In International Business 
Management Research Conference (IBMRC) 9 th , 22  November 2019, at Le Meridien 
Chiang Mai, Thailand, 32-42 

ธรณินทร์ นะโส และ สุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). ความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD 
Model.  ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12  เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22 พฤศจิกายน 2562, 228-238 
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จินดารัตน์ ชูสง และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2562). องค์ประกอบของเรื่องราวข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อ. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day    
ครั้งที่ 3, 31 พฤษภาคม 2562, ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 382-392 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
 

1. Dr. Aleksandr Boldyrikhin 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D   สาขาวิชา Political Sciences 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods 3((3)-0-6) 
472-526 Strategic Integration and Business Implementation 3((3)-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Boldyrikhin A.A., Shilova I.V. Analysis of competences formation as the key factor for successful 

employment of university graduates // Journal of supranational policies of education, 
2019, 10, 1 – 18 

Boldyrikhin A.A., Shilova I.V. Approaches to increase the employability of graduates on the 
regional labor market // New approaches to training: higher education as a process for 
developing employability /Digest of Papers of International Conference.–Almaty: Narxoz 
University, 2018. 13 – 20 

Boldyrikhin A.A., Shadow management and informal leadership in organizations.–Panorama 
2018. Scientific magazine of International Relations Department of VSU. – 2018.– Vol. 
XXIX. 28 – 35 

Boldyrikhin A.A., A question of effective balance between leadership and management in the 
context of shadow management. – Panorama 2018. Scientific magazine of International 
Relations Department of VSU. 2018. 36–43 

Boldyrikhin A.A., To the question of necessity of studying the shadow management // Scientific 
Herald of Voronezh State Architecture and Construction University. Social and 
Humanitarian Sciences Series. – Vol. 1 (14). – Voronezh, 2018. 181 – 183 
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2. Dr.Kenneth Butcher 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
472-520 Business Research Methods 3((3)-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Supanti, D., & Butcher, K. (2019). 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 January 
2019 

 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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. 496-505 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 
 หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
SH1 อาจารย์ผู้สอนและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

high impact ประชุมและอภิปราย 

SH2 ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
หลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 
 

ส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 5 ราย 

SH3 ศิษย์ปัจจุบัน 
SH4 ศิษย์เก่า 

high impact 
high power 

ส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 9 ราย 
ส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 3 ราย 

SH5 ผู้ใช้บัณฑิต 
Walailak University 
Hatyai University 

high power 
 

ส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 2 ราย 

SH6 คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power 
 

การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย               
มาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

SH7 สกอ. high power 
 

การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้าน                 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
PLO1 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
PLO2 ประยุกต์หลักองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ เพื่อตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับ  
         ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน  
PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
PLO5 สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
PLO7 สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ             

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ             

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570             

พันธกิจ             

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ
วิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

            

พันธกิจ 2 สร้างบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏบิัต ิ

            

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐาน         
พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้
มีโอกาสเขา้ถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

            

Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารยผ์ู้สอนและกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

            

Stakeholder Need 2 (SH2) : ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร 
(General public) 

            

Stakeholder Need 3 (SH3) : ศิษย์ปัจจุบัน             

Stakeholder Need 4 (SH4) : ศิษย์เกา่             

Stakeholder Need 5 (SH5) : ผู้ใช้บัณฑิต             
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร 
 

 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 เข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน          
1.2 ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมทั้งในธุรกิจทั่วไป และธรุกิจดิจิทัล 

         

1.3 สามารถปรับวิถีชีวิตในสังคมนั้น ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ได้ ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์          
เป็นกิจที่หนึ่ง 

         

2. ความรู ้
2.1 วิเคราะห์ธุรกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล          
2.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เอกสารวิจัยส าหรับการ
บริหารธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 

         

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เลือกใช้นวัตกรรมทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อการ            
ท าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในยคุดิจิทัล 

         

3.2 พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้         
ตลอดชีวิตในยุคดิจทิัลได ้

         

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ท างานเปน็ทีมที่มีความผสมผสาน และขา้มผ่าน
ทางวฒันธรรมได ้   

         

4.2 มีภาวะการเปน็ผูน้ าทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได ้          
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียนได ้

         

5.2 สามารถสื่อสารทั้งการพูด เขียน และเลือก 
การน าเสนอที่เหมาะสมกับผูท้ี่สือ่สารด้วยได้ 

         

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจได ้
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
 Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาทางบริหารธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ 
 

K1 ความรูด้้านบรหิารธุรกจิ 
K2 ความรู้ด้านกระบวนการธุรกิจ
ของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
K3 ความรู้ด้านการวจิัย 
K4 ความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
K5 ความรูด้้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการทางดิจิทัล 
K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K7 ความรู้ด้านกฎหมายเปรยีบ 
เทียบ 
K8 ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 
ที่มีความเป็นหลายหลาย 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A1 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
A2 ม ีวินัย 
A3 ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
และองค์กร 
 

S1 ทักษะด้านภาษา 
S3 ทักษะด้านการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ      
S6 ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกจิยุค
ดิจิทัล 
S7 ทักษะในด้านการท าวจิัย      
S8 ทักษะการน าเสนอ 
S9 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
S12 มีความเป็นผู้น า 
S13 มีความละเอยีดรอบคอบ 
S14 ท างานอย่างเป็นแบบแผน 
 

PLO2 ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ท า งบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ            
เพื่อตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจได้ 
 

K1 ความรูด้้านบรหิารธุรกจิ 
K2 ความรู้ด้านกระบวนการธุรกิจ
ของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
K3 ความรู้ด้านการวจิัย 
K4 ความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
K5 ความรูด้้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการทางดิจิทัล 
K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K7 ความรู้ด้านกฎหมายเปรยีบ 
เทียบ 
K8 ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 
ที่มีความเป็นหลายหลาย 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A2 มีวินัย 
A3 ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
และองค์กร 
A4 มีความคิดเชิงบวก เปิดกว้าง 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลก
เสมือนจริง 
A5 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

S1 ทักษะด้านภาษา 
S2 ทักษะในการเชื่อมโยง 
S3 ทักษะด้านการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ   
S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม  
S6 ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกจิยุค
ดิจิทัล 
S7 ทักษะในด้านการท าวจิัย      
S8 ทักษะการน าเสนอ 
S9 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
S13 มีความละเอยีดรอบคอบ 
S14 ท างานอย่างเป็นแบบแผน 
S15 ท างานเป็นทีมที่เสมือนจริง 

PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ที่ ปฏิบั ติ ตามหลักคุณ ธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สั งคมที่ สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม            
ในอาเซียน  

K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A1 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
A2 ม ีวินัย 
A3 ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
และองค์กร 
A4 มีความคิดเชิงบวก เปิดกว้าง 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลก
เสมือนจริง 
A5 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

S2 ทักษะในการเชื่อมโยง 
S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม 
S11 การมีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความสุภาพ 
S12 มีความเป็นผู้น า 

PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
และผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
แล ะมี ค ว าม รับ ผิ ด ชอบ ใน          
การท างาน 
 

K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A1 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
A2 ม ีวินัย 
A3 ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
และองค์กร 
A4 มีความคิดเชิงบวก เปิดกว้าง 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลก
เสมือนจริง 
A5 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

S1 ทักษะด้านภาษา 
S2 ทักษะในการเชื่อมโยง 
S3 ทักษะด้านการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ   
S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม 
S6 ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกจิยุค
ดิจิทัล 
S8 ทักษะการน าเสนอ 
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 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

S9 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
S11 การมีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความสุภาพ 
S12 มีความเป็นผู้น า     
S13 มีความละเอยีดรอบคอบ 
S14 ท างานอย่างเป็นแบบแผน 
S15 ท างานเป็นทีมที่เสมือนจริง 

PLO5 ส ามารถสื่ อส ารและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้ วยภ าษ า อั งกฤษ ได้ อย่ า ง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
 

K1 ความรูด้้านบรหิารธุรกจิ 
K2 ความรู้ด้านกระบวนการธุรกิจ
ของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
K3 ความรู้ด้านการวจิัย 
K4 ความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
K5 ความรูด้้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการทางดิจิทัล 
K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K7 ความรู้ด้านกฎหมายเปรยีบ 
เทียบ 
K8 ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 
ที่มีความเป็นหลายหลาย 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A4 มีความคิดเชิงบวก เปิดกว้าง 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลก
เสมือนจริง 
A5 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

S1 ทักษะด้านภาษา 
S2 ทักษะในการเชื่อมโยง 
S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม 
S6 ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกจิยุค
ดิจิทัล 
S8 ทักษะการน าเสนอ 
S9 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
S11 การมีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความสุภาพ 
S12 มีความเป็นผู้น า     

PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

K4 ความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
K8 ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 
ที่มีความเป็นหลายหลาย 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A2 ม ีวินัย 
A3 ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 

S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม 
S8 ทักษะการน าเสนอ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
S13 มีความละเอยีดรอบคอบ 
S14 ท างานอย่างเป็นแบบแผน 

PLO7 สามารถพัฒ นาแผน
ธุรกิ จ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดอาเซียน 

 

K1 ความรูด้้านบริหารธุรกจิ 
K2 ความรู้ด้านกระบวนการธุรกิจ
ของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
K3 ความรู้ด้านการวจิัย 
K4 ความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
K5 ความรูด้้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการทางดิจิทัล 
K6 ความรู้ด้านความแตกตา่ง 
และการขา้มผ่านทางวัฒนธรรม 
ในธุรกิจอาเซียน 
K7 ความรู้ด้านกฎหมายเปรยีบ 
เทียบ 
K8 ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 
ที่มีความเป็นหลายหลาย 
K9 ความรู้ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ 

A1 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
A2 ม ีวินัย 
A4 มีความคิดเชิงบวก เปิดกว้าง 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลก
เสมือนจริง 
A5 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

S1 ทักษะด้านภาษา 
S2 ทักษะในการเชื่อมโยง 
S3 ทักษะด้านการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ   
S4 ทกัษะการปรับตัวขา้ม
วัฒนธรรม 
S6 ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกจิยุค
ดิจิทัล 
S8 ทักษะการน าเสนอ 
S9 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
S10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
S11 การมีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความสุภาพ 
S13 มีความละเอยีดรอบคอบ 
S14 ท างานอย่างเป็นแบบแผน 
S15 ท างานเป็นทีมที่เสมือนจริง 
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge / Attitude / Skill 

472-520 วิธีวิจัยทางธุรกิจ*                                                         
K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K11  K13 
A1  A2  A4  A5    
S1  S3  S6  S7  S10  S11  S14 

472-521 การบัญชีส าหรับการตัดสินใจ                                            
K1  K2   
A1  A3 
S3  S6  S14 

472-522 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล                                        

K1  K2  K3  K4  K5  K6  K9   
A1 A4   
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S11  S12  S13  S14   

472-523 การจัดการทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล                      

K1  K2  K3  K4  K6  K8  K9   
A1  A2  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S11  S12  S13  S14  S15 

472-524 การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน                               

K1  K2  K3  K4  K5  K6  K9   
A1  A4  A5    
S1  S3  S4  S5  S6  S7  S9  S10 S12  S13  
S14  S15 

472-525 การเงินส าหรับการตัดสินใจ                                              
K1  K2   
A1  A3 
S3  S6  S14 

472-526 การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจ                        

K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9   
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S11  S12  S13  S14  S15 

472-530 ชุดวิชาความทันสมัยทางธุรกิจของอาเซียนในยุค
ดิจิทัล              

K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S11  S12  S13  S14  S15 

472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์กร 

K1  K2  K3  K4  K6  K8   
A1  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S6  S7  S8  S12  S14   

472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจ 

K1  K2  K3  K4  K6  K8  K9  
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S11  S12  S13  S14  S15 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge / Attitude / Skill 
 
472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล 
 

K1  K2  K3  K4  K6  K8   
A1  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S6  S7  S8  S12  S14   

472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน
เชิงธุรกิจ      

K1  K2  K3  K4  K6  K7  K8  K9  
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S10  S11  
S12  S13  S14   

472-540 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 1                                                   

K1  K3  K4  K6  K8   
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S12  S14  S15 

 
 
472-541 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 2          
 

K1  K3  K4  K6  K8   
A1  A2  A3  A4  A5    
S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  
S12  S14  S15 

472-660 วิทยานิพนธ์                                                            
K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K11  K13 
A1  A2  A4  A5    
S1  S3  S6  S7  S10  S11  S14 

472-670 วิทยานิพนธ์                                                          
K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K11  K13 
A1  A2  A4  A5    
S1  S3  S6  S7  S10  S11  S14 

472-680 สารนิพนธ์ 
K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K11  K13 
A1  A2  A4  A5    
S1  S3  S6  S7  S10  S11  S14 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
รายวิชาในหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แผน ก1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ    100  ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
 2) แผน ก2 39 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ    100 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  
 3) แผน ข 39 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ  100   ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

472-520 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  - - - - - - -  

472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความ
เป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร 

 - - - - - - -  

472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อ
การตัดสินใจ 

 - - - - - - -  

472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธรุกิจยุค
ดิจิทัล    

 - -       

472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อาเซียนเชิงธุรกิจ      

 - - - - - - -  

472-660 วิทยานิพนธ์                                                             - - - - - -   

472-670 วิทยานิพนธ์                                                            - - - - - -   

472-680 สารนิพนธ ์  - - - - - -   
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หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-
sub?id=171 หัวข้อ ค าจ ากัดความการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171


 

 

99 

ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 
จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 17 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 14 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   82   ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 3 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   17   ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)     14     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
 ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

472-520 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                      3((3)-0-6)                                                      15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-521 การบัญชีส าหรับการตดัสินใจ       3((3)-0-6)                               15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-522 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล   3((3)-0-6)                                      15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-523 การจัดการทุนมนุษย์เพือ่ความยั่งยืนในยุค
ดิจิทัล  3((3)-0-6)                          

15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-524 การจัดการการปฏิบัติงานและโซ่อุปทาน                              
3((3)-0-6) 

15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-525 การเงินส าหรับการตัดสนิใจ 3((3)-0-6)                                       - 20 Case besed, team 
besed 

30 20 - 30 100 - 

472-526 การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และการด าเนิน
ธุรกิจ 3((3)-0-6)                                       

- 20 Case besed  
50 

- - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
 ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
472-530 ชุดวิชาความทันสมัยทางธุรกิจของอาเซียนใน
ยุคดิจิทัล 6((3)-6-9)                                     

15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-531 ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการและความเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์กร 6((3)-6-9)                                                               

15 55 - - 10 Flipped 
Classroom 20 

- 100 - 

472-532 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อการ
ตัดสินใจ 6((3)-6-9)                                                     

15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น านวัตกรรมธรุกิจยุคดจิิทัล  
6((3)-6-9) 

15 55 - - 10 Flipped 
Classroom 20 

- 100 - 

472-534 ชุดวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อาเซียนเชิงธุรกิจ     6((3)-6-9) 

15 55 - - - Flipped 
Classroom 30 

- 100 - 

472-540 หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 1  3((3)-0-6)                                                 10 - - - - - - 90 - 
472-660 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)                                                                                                   10 - - - - - - 90 - 
472-670 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)                                                                                              10 - - - - - - 90 - 
472-680 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)                                                 10 - - - - - - 90 - 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการกระจาย 
ร้อยละของทุกรายวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
472-530 ชุดวิชาความ
ทันสมัยทางธุรกิจของ
อาเซียนในยุคดิจิทัล    
(Module : ASEAN 
Business Modernization 
in the Digital Era) 

6((3)-6-9) ทฤษฎีการค้า เศรษฐศาสตร์อาเซียน การเงินอาเซียน 
ทฤษฎีองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้มที่เกิดขึ้น
ใหม่ในภูมิภาคอาเซียน การลงทุนในต่างประเทศ 
ความเป็นสากลที่มั่นคงและระบบเศรษฐกิจของตลาด
เกิดใหม่ ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับธุรกิจสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการจัด
ต าแหน่ง การประเมินผลการวางแผนและการใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศ ยกกรณีศึกษาในภูมิภาคอาเซียนใน
บริบทธุรกิจโลก   
Trade theory; ASEAN economics; ASEAN 
finance; organizational theory; business 
strategy; emerging trends in the ASEAN region; 
overseas investment; firm internationalization 
and emerging markets;  
the challenges facing modern businesses, 
Information systems strategy, information 
 
 
 

- ประเมินระบบสารสนเทศท่ี
ธุรกิจจะได้รับประโยชน์ 
- ป รุ งกลยุ ท ธ์  ของธุ รกิ จ โดย
การบูรณาการแผนกลยุทธ์ส าหรับ
ระบบสารสนเทศเพ่ือเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศรวมถึงระบบธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลได ้

1) ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อ ภิ ป ร าย ท า งวิ ช าก าร ข อ ง
นักศึกษาในชั้นเรียน และจาก
การดึงสถานการณ์จากภูมิภาค
อาเซียนมาวิเคราะห์ 
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษ                   
ที่มอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาพ้ืนที่ศึกษาจริงเพ่ือ
แก้ปัญหาธุรกิจในอาเซียนด้วย
การศึกษาค้นคว้าวิจัย                       
ทางธุรกิจ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
  systems, and information technology; 

alignment of business strategy and 
information systems strategy; analysis of 
alignment effectiveness; evaluation, planning 
and implementation of information systems 
and technology; trends in technological 
development and their potential effects on 
information systems strategy; case study in 
the ASEAN region in the global business 
context 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
472-531 ชุดวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการและ
ความเป็นผู้ประกอบการ
ภายในองค์กร 
(Module: 
Entrepreneurship 
and Corporate 
Entrepreneurship) 

6((3)-6-9) วิธีการใช้ทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการเป็น
ผู้ประกอบการในนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ             
การสร้างกิจการใหม่ การขยายและการปรับแต่งของ
ธุรกิจที่มีอยู่ตั้งแต่กิจการของครอบครัวขนาดเล็ก           
ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ความส าคัญของความเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์กร และการเตรียมบริบท
ภายในองค์กรเพ่ือรองรับและประยุกต์ใช้ความเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
Employability of entrepreneurial and 
entrepreneurial skills through innovation in a 
business context; creation of new ventures; 
expansion and refinement of existing business, 
including small and medium-sized enterprises 
(SMEs), family ventures as well as large 
corporations; importance of acquiring 
corporate entrepreneurship within an existing 
corporation; and preparing and shaping the 
organizational contexts in adopting corporate 
entrepreneurship to facilitate firms’ 
entrepreneurial outcomes more effectively 

- วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบ การและการ เป็ น
ผู้ ป ระกอบการ ในนวัตกรรม               
ในบริบททางธุรกิจและสามารถใช้
ทักษะความรู้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงในทุกระดับของธุรกิจ 
- ประเมินการเริ่มต้นธุรกิจและ
อะไรที่ เป็ นขั้ นตอนในการท า
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
- วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนในทาง
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน ส่ ว น ข อ งก า ร ได้
ประโยชน์จากการท าธุรกิจและ
การพัฒนาภายในองค์กร 
 
 

1) ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อ ภิ ป ร าย ท า งวิ ช าก าร ข อ ง
นักศึกษาในชั้นเรียน และจาก
การดึงสถานการณ์จากภูมิภาค
อาเซียนมาวิเคราะห์ 
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาจริงจากปัญหา
จริง เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียนโดยการ
การบูรณาการองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
472-532 ชุดวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
เพ่ือการตัดสินใจ 
(Module : Business 
Analytics for Decision 
Making) 

6((3)-6-9) นิยามของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ประเภทของข้อมูล กระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ แผงควบคุม
ข้อมูล วิธีและการจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ 
เชิงบรรยาย การส ารวจข้อมูล การวัดทางสถิติเชิงบรรยาย 
การแจกแจงความน่าจะเป็นและการจ าลองข้อมูล การสุ่มและ
การประมาณ การวิเคราะห์เชิงท านาย เส้นแนวโน้มและการ
วิเคราะห์ การถดถอย เทคนิคการพยากรณ์ การท าเหมือง
ข้อมูล การจ าลองแบบ Monte Carlo การวิเคราะห์                  
ความเสี่ยง                                                                       
Business analytics Definition;  big data; types of 
data; data cleansing; data visualization; data 
dashboards; analytics methods and models; 
descriptive analytics; data exploration; descriptive 
statistical measures; probability distributions and 
data modeling; sampling and estimation; predictive 
analytics; trend lines and regression analysis; 
forecasting techniques; data mining; Monte Carlo 
simulation; risk analysis; prescriptive analytics; linear 
optimization; applications of linear optimization; 
decision analytics 

- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 
-เข้ า ใจ ผลกระท บ ที่ ม าจ าก
ปัญหาต่าง ๆ และเทรนด์จะถูก
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
-สามารถพยากรณ์                        
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
น าไปสู่การตัดสินใจในธุรกิจได้ 
 

1) ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อภิ ป รายท างวิ ช าการของ
นักศึกษาใน ชั้นเรียน และจาก
ก า ร ดึ ง ส ถ า น ก า ร ณ์                        
จ า ก ภู มิ ภ า ค อ า เซี ย น ม า
วิเคราะห์ 
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษ
ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมาย
ให้ นั กศึ กษาศึ กษ าจริ งจาก
ปัญหาจริง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนโดย
การการบูรณาการ องค์ความรู้
ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
472-533 ชุดวิชาการเป็นผู้น า
นวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล 
(Module : Innovative 
Business Leaders) 

6((3)-6-9) คุณลักษณะของผู้น าธุรกิจเชิงนวัตกรรม ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้น าธุรกิจเชิงนวัตกรรม                   
การพัฒนาและประเมินโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การพัฒนาแผนการลงทุนใหม่ ธุรกิจนวัตกรรม                  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจอาเซียน 
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ    
การน าเสนอธุรกิจ ทัศนศึกษาเพ่ือการท างานแบบ
บูรณาการการเรียนรู้จากที่ท างานจริง 

Characteristics of Innovative Business 
Leaders; necessary skills for Innovative 
Business Leaders; developing and evaluating 
business opportunities; developing plan for 
new ventures; innovative business; the 
application of new technology in ASEAN 
business; social media platforms; ethics and 
cyber security; business research 
methodology; business presentation; field 
trip for work integrated learning from real 
workplace 
 
 
 
 

- อธิบายถึงความหมายของการ 
เป็นผู้น านวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล
ในบริบททางธุรกิจและสามารถใช้
ทักษะความรู้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงในทุกระดับของธุรกิจ 
- ประยุกต์การบริหารงาน และ
เป็นผู้ริเริ่มและการปรับเปลี่ยน
ในทางธุรกิจทั้งในส่วนของการได้
ประโยชน์จากการท าธุรกิจและ
การพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ 
 
 

1) ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อ ภิ ป ร าย ท า งวิ ช าก าร ข อ ง
นักศึกษาในชั้นเรียน และจาก
การดึงสถานการณ์จากภูมิภาค
อาเซียนมาวิเคราะห ์
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาจริงจากปัญหา
จริง เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซี ยนโดยการ  
บูรณาการทักษะภาวะการเป็น
ผู้น าและองค์ความรู้ทางธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
472-534 ชุดวิชาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อาเซียนเชิงธุรกิจ (Module : 
Cultural Diversity for 
ASEAN Business) 

6((3)-6-9) วัฒนธรรมประจ าชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนบวก
สาม ได้แก่ จีน อินเดีย และ ญี่ปุ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
ในอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกัน การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกต่าง และการยอมรับทาง
วัฒนธรรมในอาเซียน ประเด็นด้านการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจในประชาคมอาเซียน 

National cultures of ASEAN member 
countries plus China, India, and Japan and 
related ethnic groups; compare; contrast; 
and acceptance of cultures in ASEAN; 
intercultural communication; English 
language for business in ASEAN community. 

- ทักษะทางวัฒนธรรมในอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร    
- เตรียมตัวส าหรับประกอบอาชีพ
ในอนาคตและเตรียมความพร้อม
ที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน 
- สามารถเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมในอาเซียน 

1) ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อภิปรายทางวิชาการของ
นักศึกษาในชั้นเรียน และจาก
การแสดงในชั้นเรียน 
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาจากสถานการณ์
จริง  
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ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
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ภาคผนวก ง 

ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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