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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร

คํานํา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
คณะ/ภาควิชา
: วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25491671104263
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business
Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย)
:
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Business Administration
(Business Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
M.B.A (Business Administration)
3. วิชาเอก

: บริหารธุรกิจ

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป แผน ก(2) และ แผน ข ใชเวลาศึกษาอยางมาก
ไมเกิน 5 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดการรับรอง
มาตรฐานหลัก สูตรจากสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สามารถฟง พูด อาน เขียนและ
เขาใจภาษาไทยเปนอยางดี หากผูสมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือที่กลาวไปขางตน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะพิจารณาเปนกรณีไป
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลัก สู ตรเฉพาะของมหาวิท ยาลัย แต มีความรวมมื อกับ ทางมหาวิท ยาทั้ง ในกลุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในดานความรวมมือการสอน การเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2562
ซึ่งหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 25 เดือน ธันวาคม
พ.ศ 2561
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ …../25….. วันที…่ ..เดือน…..พ.ศ…….
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) ในปการศึกษา 2563
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูที่สําเร็จ การศึกษาในระดับ ปริญญาโท หลักสูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิต จะเปนผูที่ มีความ
เชี่ยวชาญในการประยุกตองคความรูเพื่อใชในการบริหารจัดการธุรกิจ การดําเนินงาน และการพัฒนา
องคก ร รวมถึงการพัฒ นาองคก รอยางมีประสิท ธิภาพและมีประสิทธิผล ผูที่สําเร็จ การศึกษาจาก
หลักสูตรสามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดหลายอาชีพ อาทิเชน
8.1 นักธุรกิจและผูบริหารธุรกิจ
8.2 นักวิชาการดานการบริหารธุรกิจและการจัดการ
8.3 อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา

3
8.4
8.5
8.6
8.7

ผูปฏิบัตงิ านบริหารงานทั่วไปในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ
ผูชํานาญการนักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักบริหารลูกคาสัมพันธ

9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
ที่
เลขประจําตัว
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาวชนมณัฐชา
ผูชวย Ph.D. (Management)
กังวานศุภพันธ
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
3-3299-00352-1-32
มานุษยวิทยา)
2 นางสาวอุบลวรรณ
ผูชวย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
สุวรรณภูสทิ ธิ์
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-3299-00061-9-36
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
3 นางศุภางค
ผูชวย ปร.ด. (การทองเที่ยว
นันตา
ศาสตราจารย และการโรงแรม)
3-1401-01158-4-17
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศ.บ. (นิเทศศาสตร)
4 นางสาวจณัญญา
อาจารย ปร.ด. (การทองเที่ยวและ
วงศเสนา จงศิริ
การโรงแรม)
3-9299-00022-4-55
นศ.ม. (นิเทศศาสตร
การโฆษณา)
บธ.บ. (การบริหาร
การตลาด)
5 นายธีรวัตร
ผูชวย ศศ.ด. (พัฒนศาสตร)
ภูระธีรานรัชต
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
สถาบันราชภัฏสุรินทร

ป
พ.ศ.
2555
2549
2537
2560
2553
2544

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543
วิทยาลัยครูเชียงใหม
2537
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2542

มหาวิทยาลัยหอการคา

2540

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2551
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
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ที่

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3-4510-00351-8-41

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)
บธ.บ. (การตลาด)

สถาบัน

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา) สถาบันราชภัฏสุรินทร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การเกษตร)

ป
พ.ศ.
2544
2544
2537
2525

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่บริบททางดานตางๆ มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
บริบทดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวโนมในอนาคตที่จะมีการเปดเสรีทางการคามากขึ้นอันเปนผลมา
จากการสรางความรวมมือและขอตกลงทางการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ ทั่วโลก นํามาซึ่ง
โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ แตในขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งการแขงขันทางธุรกิจที่มาก
ขึ้นในศตวรรษหนา การแขงขันทางเศรษฐกิจจะมีความเขมขนมากขึ้น สังคมโลกจะเชื่อมโยงใกลชิดกัน
โอกาสในการติดตอทําการคาระหวางประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแตกตางกันเปดกวาง ประกอบกับ
ประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูยุคการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนยุคที4่ หรือที่เรียกกันวา “ประเทศไทย 4.0”
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องที่เกิดขึ้นนี้ทําใหตองมีการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในประเทศ
โดยผ านแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง มี เ ป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)
บริบทที่กลาวมา นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัดที่สอดรับ
กัน ซึ่งมี ผลกระทบต อการจั ดการศึ กษาของสถาบันการศึก ษาท องถิ่นในแต ละจังหวัด โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการปรับตัวตลอดชีวิต การพัฒนาอุดมศึกษาในการสรางความรู และ
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นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตระหนักถึงความจําเปนดังกลาวจึงเรงปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ โดยมุงเนนการจัดการเรียน
การสอนทีบ่ ูรณาการรายวิชา ใหความสําคัญกับการวิจัย และพัฒนาองคความรูที่สอดรับกับแนวทางใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศและและเตรี ย มความพร อมด า นทุ น มนุ ษ ย ใ ห ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดานสังคมอันเปนผล
สืบเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ประชากร และสภาพแวดลอม
สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองเรงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ทบทวนบทบาท พันธกิจ และหนาที่ใน
การจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใหสามารถปรับตัวใหกาวทันตอสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง
คนในศตวรรษที่ 21 ตองอยูในสังคมไรพรมแดนที่ขับเคลื่อนดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ความรู และขอมู ลเปนสิ นทรัพย สําคัญ สําหรับ บุคคลและองค กรที่ ต องแสวงหา แตใน
ขณะเดียวกันความรูก็มีวงจรชีวิตที่สั้นลงและสามารถแสวงหาไดหลายชองทาง นอกจากนั้น จํานวน
ประชากรเกิดใหมมีแนวโนมลดลง สังคมกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปน
ปจจัยทาทายสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ตองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรได
ถือเปนภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการผลิตองคความรูและงานวิจัยที่สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาประเทศและจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ เหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาสามารถนํา
องค ความรู และวิท ยาการใหมๆ ไปประยุ ก ตใช ให มีคุ ณภาพตามเกณฑม าตรฐาน ภายใตข อจํ ากั ด
อุปสรรค ปญหา สภาพสังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ที่ ก ล า วมาแล ว ทํ า ให ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น โดยยึดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 รวมทั้งยุทธศาสตร
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่ งเน นการผลิ ตบัณฑิตที่ มีคุณภาพเปนเลิศ โดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นให มีความเขมแข็งและยั่งยืน หลักสูตรฯ
จึงมุงเนนการทํ าวิจั ยเพื่อความลุมลึกทางวิชาการในสาขาวิ ชา (Academically or Theoretically
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Oriented Research) ผลิตบุคลากรระดับสูงที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
พรอมสําหรับการเขาสูศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูและงานวิจัยในการทํางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม และนําความรูไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนผลิตบัณฑิตให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สูสากล มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับ ของชุมชน ท องถิ่น และผูประกอบการ สราง
ผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับภายในและตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น การพัฒนา
หลักสูตรจึงเนนการสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปญญา เนนการคิดวิเคราะห
และการใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการบูรณาการศาสตร
สากลในดานการบริหารธุรกิจใหสามารถตอบสนองความตองการของผูทศี่ ึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยางเหมาะสม และเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับปรัชญาของการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชาอื่น /หลักสูตรอื่น
รายวิชาเลือกหมวดวิชาการจัดการ สอนโดย อาจารยในสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน รวมกับอาจารยผูสอนทั้งหมด
13.3.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการดูแลและควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา
13.3.3 จัดการเรียนการสอน มุงเนนทั้งทางดานวิชาการและการปฏิบัติ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลัก สูตรบริหารธุร กิจมหาบัณฑิต มุงพัฒนาผูเ รียนใหมีความรอบรูในการบริห ารธุรกิจ
สามารถบูร ณาการและประยุก ตวิท ยาการและงานวิจั ย ใหเ หมาะสมกับ สถานการณและรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคตใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ ใหความ
สําคัญกับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย เพื่อความยั่งยืนในการบริหารองคกร
1.2 ความสําคัญ
ตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความวา “ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินเพื่อฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองหลักการและวัตถุประสงค
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และไดเริ่มจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแตป
การศึกษา 2548 โดยใชชื่อหลักสูตรวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการจัดการธุรกิจ”
จนถึงปจจุบนั ซึ่งครบรอบที่ตองมีการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ระบุ ให
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษายึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยขอ 5.2 ระบุวา “หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม
ไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใช
ความรูใหม เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควา
วิจัย เพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และ
ประเทศ”
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ดัง นั้น เพื่อใหส อดคลองกับ เกณฑม าตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึก ษาและแนวทาง
การบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รดั ง กล า วประกอบกั บ ได มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอัน
เปนผลสืบเนื่องจากกระแสสังคมโลกหรือโลกาภิวัตน ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน จึงพิจารณาเห็นความ
จําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบทปจจุบันและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละทั ก ษะทางด านการบริ ห ารธุ ร กิ จ รู เ ท า ทั น
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ
1.3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล และประยุกตความรูทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม
1.3.3 มีจิตสํานึกที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึงคุณธรรม
และจริยธรรม
1.3.4 มีความรูความสามารถดานการวิจัยทางดานบริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต
ใชในการพัฒนางาน
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. จัดทําหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
และสอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงของสังคม

กลยุทธ
- การวิพากษหลักสูตรโดยผูทรง
คุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ
- มีการติดตาม และประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานการประชุม
ปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานการประชุม
วิพากษหลักสูตร
- รายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ - ทบทวนความทันสมัยของเนื้อหาของ - ผลการประเมินการสอน
ทันสมัย และใหส อดคลอ งกั บ หลักสูตร และแนวโนมความตองการ ของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูโ ดยนักศึกษาใน
ความตองการของผูใชหลักสูตร ของตลาดแรงงาน
- นําผลการประเมินการสอนของ
แตละภาคการศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
อาจารยและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู - ผลการวิเคราะหการ
โดยนักศึกษาปรับปรุงการจัดการเรียน ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล
การสอนในรายวิชา
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตร
3. พัฒนาคณาจารยใหมีความรู - พัฒนาอาจารยผูสอนใหมที ักษะการ - การจัดทําแผนบริหารการ
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
สอนรูปแบบตางๆ รวมถึงการวัดผล สอนตามเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวของมากยิง่ ขึ้น
ประเมินผล เพื่อใหสามารถในการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนไดตามกรอบ
(มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- รายงานการเดินทางไป
- สงเสริมใหอาจารยผสู อนไดทําวิจัย ราชการและหรือการพัฒนา
และนําผลงานวิจัยไปใชในการบริการ ตนเองของคณาจารย
วิชาการและในการเรียนการสอน
- จํานวนงานวิจัยของอาจารย
ที่ไดรับการเผยแพร
4. ปรับปรุงระบบอาจารยที่
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อ
- จํานวนนักศึกษาคงอยูในป
ปรึกษาใหมุงผลสัมฤทธิ์การ
เตรียมความพรอมดานการปรับตัว ที่ 2 ไมนอยกวารอยละ 80
เรียนรูของนักศึกษา
และเทคนิคการเรียนรู
- จํานวนนักศึกษามีระดับ
- มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาติดตาม คะแนนสะสมไมต่ํากวา
ผลการเรียนรูของนักศึกษาอยาง
3.00 ในแตละชั้นป ไมนอย
ใกลชิด
กวารอยละ 80
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใชระบบทวิภาค จัดระบบการศึกษาแบบ หนึ่งป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15
สัปดาห หรือระบบอื่นที่เทียบเคียงกันไดไมต่ํากวานี้ และหากมี การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนก็ใหจัด
โดยมีระยะเวลาศึกษาเทียบในสัดสวนเทากับระยะเวลาศึกษาตามภาคเรียนปกติ จัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรที่ผูเรียนตองลงทะเบียนและไดผลการเรียนครบโดยมีหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36
หนวยกิต แบงเปน 2 แผน ไดแก
1.1.1 แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการจัดการศึกษาที่เนนการทําการวิจัยเปนโดยมีคาเทียบ
ได 12 หนวยกิต และตองลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
วิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
1.1.2 แผน ข เปนแผนการจัดการศึกษาที่เนนการศึกษาคนควาอิสระ โดยมีคาเทียบได 6
หนวยกิต และตองลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
วิชาเลือก
12
หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน จํ า นวน 1 ภาคการศึ ก ษา (ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นขึ้ น อยู กั บ
การพิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :
2.2.1 เป นผู สํา เร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รื อเทีย บเท าจากมหาวิท ยาลั ยหรื อ
สถาบั นการศึ ก ษาทั้ ง ในและต า งประเทศที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา/สํ านั ก งาน
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน รับรองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.2.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
2.3.1 คัดเลือกผูเขาศึกษาโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศวาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2.3.2 ถาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4.1 นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขาดทักษะดานและ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และทักษะดานภาษาอัง กฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
2.4.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นและไมมีพื้นฐานความรู
ดานบริหารธุรกิจ
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
2.5.1 จัดอบรมเพื่อชวยพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสําหรับการสืบคนขอมูล
สารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.5.2 จัดรายวิชาปรับพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษและการจัดการสารสนเทศสําหรับ
บัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคน และวิชาพื้นฐานบริหารธุรกิจสําหรับผูที่ไมไดจบปริญญาตรีสาขา
บริหารธุรกิจ
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป : ภาคปกติ ปละ 15 คน
นักศึกษาชั้นป
นักศึกษาที่รับใหม (ชั้นปที่ 1)
นักศึกษา ชั้นปที่ 2

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
ก(2): ข ก(2): ข ก(2): ข ก(2): ข ก(2): ข
5:10
5:10 5:10 5:10 5:10
5:10 5:10 5:10 5:10
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รวม
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

15

30

30
10

30
10

30
10

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาลงทะเบียนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร
หมวดรายรับ
ปงบประมาณ
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
2562
2563
2564
2565
และลงทะเบียน
457,500
703,000
703,000
703,000
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2566
703,000

2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2563
140,600
193,500
280,000

1. หักคาใชจายใหมหาวิทยาลัยรอยละ 20
2. งบคาตอบแทน
3. งบดําเนินการ

2561
91,500
48,000
190,000

2562
140,600
193,500
280,000

2564
2565
140,600 140,600
193,500 193,500
280,000 280,000

รวมรายจาย

329,500

614,100

614,100 614,100 614,100

ประมาณการคาใชจา ยตอหัวในการผลิต
บัณฑิต (บาท/คน/ป)

21,967

40,940

40,940

40,940

40,940

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2.7.3 จุดคุมทุนของหลักสูตร
ป
จํานวน
การศึกษา นักศึกษา
2562
2563

15
30

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจาย

รายรับ
ทั้งหมด
457,500
703,000

รายจาย รายจาย/
ทั้งหมด นักศึกษา
329,500 21,967
614,100 20,470

รายรับ/
นักศึกษา
30,500
23,433

จํานวน สวนตางรายรับนักศึกษา รายจายตอป
ที่
จํานวน
%
จุดคุมทุน เงิน
11
128,000 27.98
26
88,900 12.65

13
2564
2565
2566
รวม

30
30
30
135

703,000
703,000
703,000
3,269,500

23,433
23,433
23,433

614,100 20,470
614,100 20,470
614,100 20,470
2,785,900

26
26
26

88,900 12.65
88,900 12.65
88,900 12.65
483,600

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกําหนด
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดหลักสูตรเปน 2 แผน
ไดแก แผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแตละแผนการเรียนไมนอย
กวา 36 หนวยกิตโดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้
หมวดวิชา
วิชาเสริมไมนบั หนวยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ

แผน ก.แบบ ก 2 (36)
6
18
6
12
-

แผน ข (36)
6
18
12
6

3.1.3 รายวิชาตามหลักสูตร
1) หมวดวิชาเสริมปรับพื้นฐานเรียนโดย(ไมนับหนวยกิต)
3565001 การจัดการสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
3565002 ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา
3565003 พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
ขอกําหนดเฉพาะ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรโดยแตละวิชาจะมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาหแตไมนับหนวยกิต
และวัดผลเปน ผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ นอกจากนั้นสามารถนําคะแนนสอบดานภาษาอังกฤษที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยจะไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาดังกลาวและใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับผูที่ไมไดจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จะตองลงทะเบียน
เรียนวิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจเพิ่มเติม ยกเวนกรณีที่เคยเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรี
2) หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
3565101
3565102
3565103
3565104
3565105
3565106

3565107
3565108
3565109
3565110
3565111
3565112
3565113
3565114
3565115
3565116

ชื่อวิชา
การประกอบการและการสรางสรรคธุรกิจ
การจัดการการเงินและการลงทุน
การจัดการการตลาดสมัยใหม
การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สัมมนาธุรกิจยุคใหม
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3) หมวดวิชาเลือก
แผน ก(2)
แผน ข
(1) กลุมวิชาการจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
การจัดการธุรกิจดิจิตอลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ
(2) กลุมวิชาธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
กลยุทธการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
การสือ่ สารการตลาดทองเที่ยวแบบบูรณาการ

18 หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3565117
3565118

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
การจัดการโลจิสติกสเพือ่ การทองเที่ยวและบริการ
3) 3566501 วิทยานิพนธ
หรือ 3506902 การศึกษาคนควาอิสระ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
1) แผน ก. (2) และ แผน ข
ภาคเรียนที่
กลุม วิชา รหัสวิชา
1/2562
วิชาเสริม 3565001
3565002
(ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ 3565101

ชื่อวิชา

การจัดการสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
การประกอบการและการสรางสรรคธุรกิจ
3565102 การจัดการการเงินและการลงทุน

รวม
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
2/2562
วิชาบังคับ
(ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
3565103
3565104
3565105
3565106

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6
ชื่อวิชา
การจัดการการตลาดสมัยใหม
การจัดการธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
สัมมนาธุรกิจยุคใหม
วิทยาระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ

รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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ภาคเรียนที่
กลุมวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3/2562
แผน ก (2)
(ปการศึกษาที่ 1 วิชาเลือก XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
3566501 วิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาที่ 3

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3

แผน ข
วิชาเลือก XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

รวม

XXXXXXXXXXXXXXX

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6
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ภาคเรียนที่
กลุมวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1/2563
แผน ก (2)
(ปการศึกษาที่ 2 วิชาเลือก XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
3566501 วิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
3 (3-0-6)
6

แผน ข
วิชาเลือก XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3506902 การศึกษาคนควาอิสระ

รวม
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2/2563
แผน ก (2)
3566501 วิทยานิพนธ
(ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ข
3506902 การศึกษาคนควาอิสระ

รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3

9
หนวยกิต
3
3

3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาพื้นฐานเสริม ไมนับหนวยกิต
6 หนวยกิต
3565001 การจัดการสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
Information System Management for Graduate
การใช ส ารสนเทศเพื่อการคนควางานวิจัย บทความทางวิชาการ การใชร ะบบ
เครือขายในการสืบคนขอมูล การจัดการขอมูลจากการสืบคนตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการและการโอนถายผลงานวิชาการผานสื่อคอมพิวเตอร
Use of information technology for research studies. Research article.
Use of networking system for information and data searching. Database management
for academic presentation and transfer of academic work the computer.
3565002 ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
English for Business Administration for Graduate
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คําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่
เปน ทางการและวิชาการ รูปแบบองคประกอบ เทคนิคการอาน เขียนเรื่อง และยอหนาของงาน
เขียนทางวิชาการและการอานบทความและงานเขียนทางวิชาการเฉพาะดาน
English vocabulary and basic structure necessary for communication
in official and academic contexts; patterns; components; reading techniques;
academic writing; paragraph writing; article reading; reading and writing for specific
purposes.
3565003

พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
Foundation in Business Administration
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
การบริหารธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารธุรกิจในการตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ
การชัก นําและการควบคุม แนวคิดในการจัดการกิจ กรรมงานหลัก ของธุร กิจตั้ง แตก ารผลิต การ
ดําเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย การเงิน และการตลาด
Concept and theories related to business administration. Business
environment that affects business administration. Role and responsibility of business
administrator in decision making, planning, organizing, leading and controlling.
Concepts of managing core business activities, including production, operation,
human resource, finance and marketing.
2)
3565101

หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
การประกอบการและการสรางสรรคธุรกิจ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and Business Creation
รู ป แบบและวิ ธี ก ารในการประกอบการธุ ร กิ จ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผูประกอบการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ หลักการจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ
การหาแหลงเงินทุน การจัดการการตลาด การจัดรูปแบบองคกร แนวคิดเกี่ยวกับสตารทอัพและโมเดล
ธุรกิจ แผนธุรกิจ รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการสมัยใหม การสอดแทรกจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
Business format and methods of business operation. Characteristics and
qualifications of entrepreneurs. Concepts and theories about entrepreneurship. Principles
of business management. Business establishment. Searching for financial capital.
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Marketing management. Organization format. Concepts related to start-ups and business
models. Business plans, as well as innovations in modern entrepreneurship.
Incorporation of ethics and business ethics.
3565102

การจัดการการเงินและการลงทุน
3 (3-0-6)
Financial Management and Investment
เครื่องมือในการวิเ คราะห ท างการเงินและป ญ หาของการจัดการการเงิน การ
วิเคราะหสัดสวนการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใชสินทรัพย การวิเคราะห
การลงทุน การวัดความเสี่ยงและตนทุนของเงินทุน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห
ภาวะทางการเงินของธุรกิจ การใชขอ มูลการเงินเพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจ
Tools for financial analysis and problems of financial management.
Ratio analysis; cash flow projection; assets planning, capital investment analysis; the
measurement of risks and cost of capital; and financial planning and control. The
application of financial information to develop operational business strategy.
3565103

การจัดการการตลาดสมัยใหม
3 (3-0-6)
Modern Marketing Management
แนวความคิ ดทางการตลาดสมั ยใหม การจั ดการการตลาดสมั ยใหม ที่ ร วมถึ ง
กระบวนการทางการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมและโอกาสทางการตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย
พฤติกรรม การซื้อและพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหตลาด การวางแผน พัฒนาและกําหนดกล
ยุทธทางการตลาด นวัตกรรมทางการตลาด การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Modern marketing concepts and processes in marketing management.
Modern management that includes analysis of marketing environment and identification
of market opportunities. Target markets. Purchasing behavior and consumer behavior.
Market analysis. Planning, developing and formulating of marketing strategies. Marketing
innovation. E-commerce marketing.
3565104

การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
Sustainability Business Management
แนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน หลักการและกระบวนการในการสรางความยั่งยืนใหแก
องคกรธุรกิจ กระบวนการวางแผน กลยุทธ การพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การ
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จัดการธุรกิจที่สรางความยั่งยืนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล การจัดการธุรกิจที่กอใหเกิดการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน สราง
ความสมดุลระหวางผลกําไร คน และโลก
Concept of sustainability business management. Principle and
process of creating business sustainability. Planning, strategic formulation and
development of business operation for sustainability. Managing sustainable business
for stakeholders, community society and environment, such as sufficient economy,
good governance. Managing business that leads to sustainable development and
growth, as well as balancing profits human and earth.
3565105

สัมมนาธุรกิจยุคใหม
3 (2-2-5)
Seminar in Modern Business
การบูรณาการทฤษฏี แนวความคิด หลักการในสาขาวิชาการจัดการ ภายใตกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคลองกับหัวขอของวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยมุง
เพิ่ม พูนทัก ษะในการวิเ คราะห วิ พากษ และประยุก ตองคความรูท างการจัดการ ในการตัดสินใจ
แกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารธุรกิจ ในมิติที่มีความหลากหลายและซับซอนในยุคปจจุบัน
Integration of theory, concepts, principles in management under the
framework of concepts and theories that are consistent with the topic of thesis or
independent study. It aims to increase the skills in critical analysis and application of
knowledge management. The decision to solve problems related to business
administration. In a diverse and complex dimension in modern times.
3565106

วิทยาระเบียบวิธวี ิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Research Methodology for Management
แนวคิดและวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัย สมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล จริยธรรมในการ
วิจัย โครงรางการวิจัย การตีพิมพผลงานวิจัย การประยุกตผลงานวิจัยในดานธุรกิจ
Concepts and business research methods of both quantitative and
qualitative research, research design and hypothesis, data collecting, analysis and
implementation, ethics in research, research proposal, publishing and application of
research results in business areas.
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3) หมวดวิชาเลือก
6/12 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาการจัดการ
3565107 การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
3 (3-0-6)
Strategic Management for Competitiveness
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ
องคกร การจัดการเชิงกลยุทธและความไดเปรียบในการแขงขัน โดยมุงเนนถึงวิธีการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธในการดําเนินงานกับการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว โดยใชกรณีศึกษาจากสถานประกอบการและกําหนดหัวขอและปญหาที่
นาสนใจหรือประเด็นปญหาทางธุรกิจเชิงกลยุทธในปจจุบัน รวมทั้งประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการเชิงกลยุทธ
Analyzing the environment to determine vision, mission, goals and
organizational strategy. Strategic management and competitive advantage. It focuses
on how to formulate policies and strategies for implementation. As well as control
and evaluation to achieve the goals set. Use case studies from the establishment
and identify topics and issues of interest or current strategic business issues. Include
the philosophy of sufficiency economy and innovation and strategic management.
3565108

การจัดการธุรกิจดิจิตอลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Digital and Electronic Commerce Business Management
แนวคิดของการจัดการธุรกิจดิจิตอลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกร การ
วางแผนและกลยุทธในการประกอบการธุรกิจดิจิตอลและเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบชําระเงิน กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการตลาด
อิเล็กทรอนิกส และการประยุกตใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ของธุรกิจเพื่อสรางการเติบโต
และความไดเปรียบทางการแขงขัน
Digital and electronic commerce management concept. Organizing,
planning and strategic implementation for managing digital and electronic commerce
business. Technology concerning the security system and payment system. Legal
framework for electronic commerce. Electronic marketing. The application of electronic
commerce in various business activities to create business growth and competitive
advantage.
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3565109

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานตั้งแตกระบวนการเริ่มตนจนถึง
ผูบริโภค การกําหนดที่ตั้งของสถานประกอบการ การจัดการความตองการซื้อ การวางแผนทรัพยากร
การควบคุมการไหลของวัตถุดิบ การจัดหาการควบคุมสินคาคลังสินคาและการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ระบบ
การกระจายสินคาระบบการขนสง การวางแผน การสราง และการควบคุมกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการขนสงและการจัดเก็บวัสดุตั้งแตจุดกําเนิด (วัตถุดิบ) ไปยังจุดที่เกิดการบริโภค
An overview of logistics and supply chain management, determining the
location, managing demands, planning for resources, controlling the flow of raw
materials, controlling the merchandise, inventory management and raw material
movement, distribution systems, transportation systems, planning, creation and control
of transportation processes and materials handling.

3565110

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
ความสําคั ญ ของธุร กิ จ ระหวา งประเทศและการดํ าเนิ นงานขององค ก ารธุร กิ จ
ระหวางประเทศในปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมระหวางประเทศ วัฒนธรรมขามชาติ กลยุทธ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรของธุรกิจระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ
การเงินระหวางประเทศ การเขาสูตลาดระหวางประเทศ
Importance of international business, international business operation
at present. Analysis of international business environment. Cross cultural
management. International business strategy. Human resource management for
international business. International marketing and finance. Entry to international
market.
3565111

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
Creative Leadership

3 (3-0-6)
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แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หลักการและ
ทฤษฎีของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค การพัฒนาธุรกิจไปสู
ความสําเร็จจากความริเริ่มสรางสรรค แรงผลักดันสวนบุคคล และการทํางานเปนทีม กรณีศึกษาภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคในองคกรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
Leadership concept. Components of creative leadership, principles and
theories of creative leadership. Developing creative leadership patterns. Developing
successful business generated from initiative, individual motives and teamwork. Creative
leadership case studies of successful business organizations.
3565112

การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Alliance Administration
แนวคิดและทักษะของการสรางและบํารุงรักษาความสัมพันธของมนุษยภายในองคกร
และความรวมมือระหวางองคกรทั้งภายในประเทศและระดับโลก การสรางและบํารุงรักษาความเชื่อถือ
ทักษะการสื่อสารและการเจรจา การรวมมือเชิงสรางสรรค อํานาจและการชักจูง ที่ปรึกษาและการให
ความชวยเหลือเปนพิเศษ วัฒนธรรมองคกร
Concepts and skills of building and maintaining human relationships
within organizations and business alliances between organizations, both locally and
globally; creating and maintaining trust, communication and negotiation skills, creative
collaboration, power and influence, specially advising and mentoring, and corporate
culture.

(2) กลุมวิชาธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
3565113 การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
3 (3-0-6)
Community-based Tourism Management
ระบบการปกครองทองถิ่น บทบาทความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับสวนกลางและ
ภาค ประชาชน การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดการในลักษณะตางๆ การนําแนวคิดดานการจัดการ
การท องเที่ ยวโดยชุ มชนและการเปลี่ ยนแปลงองคก ารมาใช กลยุ ทธ ในการเปลี่ ยนแปลงองคก าร
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และบทบาทผูบริหารในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนและ
การเปลี่ยนแปลงองคการ
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Local government systems, roles and relationship among the local,
central, and popular sectors; checks and monitoring, styles of management, application
of concepts in community-based tourism management and organizational changes,
strategies for organizational changes and administrators’ roles in community based
tourism management and organizational changes
3565114

การจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
3 (3-0-6)
Creative Tourism Management
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบ การจําแนก
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การจัดการการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม เสนทางและกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
Concepts of creative tourism. Importance, components and classification
of creative tourism. Trend of creative tourism. Managing creative tourism in cultural
reservation, local wisdoms, tourism routes and creative tourism activity.
3565115

กลยุทธการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
Strategic Planning for Tourism and Service Development
แนวคิดและกลยุทธการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับมิติดานเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม บทบาทของภาคีผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาการทองเที่ยว การ
นําแผนสูการปฏิบัติ และการประเมินผลอยางมีระบบ การวิเคราะหยุทธวิธีในการวางแผนงานโครงการ
การประสานแผนงานในระดับตางๆ และกรณีศึกษา นโยบาย แผนพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศใน
กลุมอาเซียน
Concepts and strategies for planning the tourism development,
compliance with the economic dimension. Environment, social and cultural rights. The
role of the consortium of stakeholders with tourism development. To bring the plan
into practice and systematic assessment. A tactical analysis in project planning.
Coordination work plan at various levels and development plans, policies, case studies
from planning the tourism development of ASEAN.
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3565116

การสื่อสารการตลาดทองเที่ยวแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Tourism Marketing Communication
หลักการ แนวคิด แนวโนมพฤติกรรมนักทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห
สภาพแวดล อมการแข ง ขันด านการตลาดในธุร กิ จการท องเที่ยว การวางแผนการตลาดตลอดจน
การจัดการ กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจการทองเที่ยว การประเมินผล
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Principles, concepts, trends of tourist behavior in the 21st century;
marketing competitive environment analysis in tourism business, marketing plan and
strategic management in integrated tourism marketing communication, assessment of
integrated marketing communication.
3565117

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
Tourism and Service Innovation Management
ความหมายของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และบทบาทของเทคโนโลยี ใน
นวัตกรรม การบริการ การทองเที่ยว การวิเคราะหหาความไดเปรียบหรือขอจํากัดในแหลงพื้นที่
ทองเที่ยว การระบุโอกาสดานการบริการทองเที่ยว กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม
บริการและการสรางประสบการณ การสรางคุณคา การสรางมูลคาเพิ่มตอแหลงทองเที่ยวปลายทางและ
การสรางแรงดึงดูดที่สําคัญตอแหลงทองเที่ยว
The course aims to develop conceptual understanding and integrated
knowledge of a new service development process, particularly through technology The
process starts from analysis of existing elements of services offering and finds
opportunity to integrated new services from a process of ideas disruption, then designing
a new service and drawing attention through new experiences and new service
marketing.
3565118

การจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
Logistic and Value Chain Management in Tourism
หลักการ บทบาท คุณลักษณะเฉพาะของการจัดการโลจิสติกสทางการทองเที่ยว
องคประกอบ รูปแบบและประเภทการจัดการจนการขนสงทางการทองเที่ยว เสนทางและตาราง
การขนสง การวางแผนดานเวลาที่ใชในการขนสง เครื่องมือที่ใชสําหรับการขนสง ความสัมพันธของหวง
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โซอุปทาน ทางการทองเที่ยวกับหนวยงานภายนอก การคมนาคมและการขนสงนักทองเที่ยว การบริการ
ลูกคา และ การจัดการโลจิสติกสทางการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
Principles, roles, specific features of tourism logistics; components, forms
and types of tourism transportation management, transportation routes and schedules,
schedule planning for transportation, transportation equipments, the relations between
tourism supply chain and external bodies, communication and tourist transport,
customer service and systematic tourism logistics management.
4) วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
3566501 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การวิเคราะหรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร
รวมถึงมีจริยธรรมในโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาการ
จัดการธุรกิจและนําเสนอวิธีการทําวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพรผลงาน
Analysis formatting thesis; writing research for publication include
ethic of research project and operations research for build up new managerial
knowledge in business management and present research methodology and ethics.
3506902

การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
หลักการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเนนความสําคัญและเหตุผลวิธีการในการ
ออกแบบงานวิจัยนับตั้งแตการกําหนดปญหา การสรางสมมติฐาน การกําหนดโครงรางการวิจั ย การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผล ซึ่งจะนํามาประยุกตใชในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการ
ออกแบบโครงการวิจัย การเตรียมการเขียนรายงาน และนําเสนอผลการวิจัย โดยเนนการคนควาดวย
ตนเองในหัวขอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจดานวิชาการและหรือทางปฏิบัติโดยมีอาจารยที่ปรึกษากํากับ
ดูแล
Study business research method emphasis significance and reason of
design research process as identify the problem, set hypothesis, research framework,
data collection, data analysis, report apply in business include design research
framework repair writing report and research presentation as individual research in a
student’s business field with advisor.
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ภาระการสอน ชั่วโมง/ปการศึกษา
ตําแหนงทาง
ที่
เลขประจําตัว
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
2562 2563 2564 2565 2566
วิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาวชนมณัฐชา
ผูชวย
Ph.D. (Management)
6
6
6
6
6
กังวานศุภพันธ
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-3299-00352-1-32
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
2 นางสาวอุบลวรรณ
ผูชวย
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
6
6
6
6
6
สุวรรณภูสิทธิ์
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-3299-00061-9-36
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
3 นางศุภางค
ผูชวย
ปร.ด. (การทองเที่ยว
6
6
6
6
6
นันตา
ศาสตราจารย และการโรงแรม)
3-1401-01158-4-17
นศ.ม.(สื่อสารมวลชน)
ศ.บ. (นิเทศศาสตร)
4 นางสาวจณัญญา
อาจารย ปร.ด. (การทองเที่ยวและ
6
6
6
6
6
วงศเสนา จงศิริ
การโรงแรม)
3-9299-00022-4-55
นศ.ม.(นิเทศศาสตร
การโฆษณา)
บธ.บ.(การบริหาร
การตลาด)
5 นายธีรวัตร
ผูชวย
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร)
6
6
6
6
6
ภูระธีรานรัชต
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-4510-00351-8-41
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)
บธ.บ. (การตลาด)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
การเกษตร)
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ภาระการสอน ชั่วโมง/ปการศึกษา
ตําแหนงทาง
ที่
เลขประจําตัว
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
2562 2563 2564 2565 2566
วิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาวชนมณัฐชา
ผูชวย
Ph.D. (Management)
6
6
6
6
6
กังวานศุภพันธ
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-3299-00352-1-32
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
2 นางสาวอุบลวรรณ
ผูชวย
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
6
6
6
6
6
สุวรรณภูสิทธิ์
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-3299-00061-9-36
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
3 นางศุภางค
ผูชวย
ปร.ด. (การทองเที่ยว
6
6
6
6
6
นันตา
ศาสตราจารย และการโรงแรม)
3-1401-01158-4-17
นศ.ม.(สื่อสารมวลชน)
ศ.บ. (นิเทศศาสตร)
4 นางสาวจณัญญา
อาจารย ปร.ด. (การทองเที่ยวและ
6
6
6
6
6
วงศเสนา จงศิริ
การโรงแรม)
3-9299-00022-4-55
นศ.ม.(นิเทศศาสตร
การโฆษณา)
บธ.บ.(การบริหาร
การตลาด)
5 นายธีรวัตร
ผูชวย
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร)
6
6
6
6
6
ภูระธีรานรัชต
ศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
3-4510-00351-8-41
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)
บธ.บ. (การตลาด)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
การเกษตร)
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3.2.3 อาจารยผรู วมสอน
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1 นางธราธร ภูพันเชือก

อาจารย

2 นางลภัสรดา หอมคํา

อาจารย

3 นางสาวนวรัตน
นิธิชัยอนันต

อาจารย

4 นางศิวาพร
พยัคฆนันท

อาจารย

5 นางศรัญญา
นาเหนือ

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค
(เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมชุมชน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ.(การบัญชี)
ปร.ด. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค
(เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมชุมชน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การเงินและการ
ธนาคาร)
ปร.ด. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค
(เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมชุมชน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปร.ด. (การทองเที่ยวและ
การโรงแรม)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ(เศรษฐศาสตร)
ปร.ด. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค
(เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมชุมชน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

สถานที่ทํางาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สถานที่ทํางาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

1 นายชลธิศ
ดาราวงษ

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

2

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

3
4
5

รอง
PhD.(management)
ศาสตราจารย บธ.ม.(การตลาด)
วท.บ.(พัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร)
นางสุจินดา
ผูชวย
PhD.(management)
โพธิ์ไพฑูรย ศาสตราจารย MB.A.(management)
BB.A (Operations
management)
นายฉลอง
ผูชวย
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
จะระ
ศาสตราจารย ศศ.บ.(บริหารการศึกษา)
นายธนศักดิ์
นศ.ม. (นิติศาสตร)
โกษาผล
นศ.บ. (นิติศาสตร)
นางสาวขวัญทวี
บธ.บ.(มัคคุเทศก)
ไทยยื่ง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร
ดานศุลกากรชองจอม จังหวัดสุรินทร
บริษัทสะเร็นแฮนคราฟท แอนดทราเวล
จํากัด

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การศึกษาดูงาน)
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
ขอกําหนดในการทําวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาตองเปนหัวขอที่สอดคลองกับ
สาขาที่เรียน และมีการนําเสนอ การสอบ และสงเลมรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทํ าวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อการศึ ก ษาค นควา อิ ส ระ นัก ศึก ษาต องเสนอหั วข อและได รั บ
การอนุมัติหัวขอกอนจึงจะสามารถเริ่มดําเนินการได และในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควา
อิสระจะตองทําตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองเขาใจกระบวนการทําวิจัย และสามารถในการใชเครื่องมือในการทําวิจัย
สามารถทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได
5.3 ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธเริ่มปการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

30
แผน ข การคนควาอิสระ เริ่มปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2
12 หนวยกิต
การคนควาอิสระ แผน ข
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีก ารเตรียมอาจารยเ พื่อ เปนที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ /คนคว าอิส ระใหกับ นัก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล จัดตารางการเขาพบใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร พรอมทั้ง
ใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ห รือการศึก ษาคนควา
อิสระ การนําเสนอ และการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธ/กิจกรรม
มีการสอดแทรกเรือ่ ง การแตงกาย การเขาสังคม การสื่อสาร
การมีม นุ ษยสัม พั นธ ที่ดีแ ละการวางตัว ในการทํา งาน ใน
สถานศึกษา ชุมชน ในขณะสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
2. ดานภาวะผูนําและความ
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง มี ก ารกํ า หนดหั ว หน า กลุ ม ในการทํ า รายงานตลอดจน
กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปน
การฝก ใหนัก ศึก ษาไดส รางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
กลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน
เปนหัวหนาในการดําเนินกิจ กรรม เพื่อฝก ใหนัก ศึก ษามี
ความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ
- มีกติก าที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง
เวลา เขา เรีย นอย างสม่ํา เสมอการมี สวนรว มในชั้นเรีย น
เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายที่
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เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ เชน การอมรมสัมมนา การจัด
กิจกรรม และการจัดโครงการเพือ่ ใหนักศึกษาไดมสี วนรวม
4. ทักษะการเรียนรูและการพัฒนา - สงเสริมใหนกั ศึกษานําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
ตนเอง
- สงเสริมใหนกั ศึกษาเผยแพรงานตีพิมพในระดับนานาชาติ
- สงเสริมใหนักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณความรูโดยการไป
ศึกษาดูงาน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาของการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยง
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียนทุกรายวิชา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา
3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่เปนรูปธรรม
สามารถนาไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
4) ปลูกฝงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินจากผลงานที่อาจารยมอบหมายแตละรายวิชา
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2) สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางธุรกิจจนสามารถเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกปญหา
3) สามารถสังเคราะหความรูและประสบการณเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ
4) สามารถพัฒนาความรูความชํานาญอยางตอเนื่อง
5) สามารถประยุกตใชความรูที่เกี่ยวของใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ และเทคโนโลยีใหมๆ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายโดยเนนหลักทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติการศึกษาดวยตัวเองโดยการทํารายงาน การทําวิจัย
2) จั ดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนโดยเน นผู เ รี ยนเป นสํ าคั ญ ใช ก รณี ศึ ก ษาให
แกปญหา รวมทั้งการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การประเมินผลการเรียนรูร ะหวางภาค เชน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบ
ยอย การนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้นเรียน
2) การประเมินจากการสอบขอเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศไดอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาได
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจาก
โจทยที่งายไปสูโจทยที่มีความซับซอนมากขึ้นตามลําดับในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญ
 หาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาใหไดฝกคิด
วิเคราะห ดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในชั้น
เรียนและมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานและการรายงานและการนําเสนอผลงาน
ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถปรับตัวใหเขากับบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดริเริ่มและมีทกั ษะความเปนผูนํา
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) กําหนดการทํางานเปนกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําการเปนสมาชิกกลุม
และผลัดกันเปนผูรายงาน และใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการอยูในสังคม
2) สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ใหคนควา
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) สอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) พิจารณาการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม การประเมินการรายงาน
หนาชั้นเรียนประเมินผลงานการอภิปรายและเสวนา
3) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของ
นิสิตเปนระยะพรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1 ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลเชิงปริมาณเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็น
ปญหา ที่สําคัญและซับซอน สามารถสรุปประเด็นปญหาเฉพาะและเสนอแนะแนวทางแกไข
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ
3) สามารถนําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานทีต่ องใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตอง
ฝกทักษะ โดย ผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีก ารเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมี
การนําเสนอดวย วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตองสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเสนอ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการวิเคราะหเชิงปริมาณ หรือการสอบ
ขอเขียน
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากการเขียนรายงาน และภาษาพูด
จากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอในการสัมมนา งานนิทรรศการ งานวิจัยตอ
ผูเยี่ยมชมดวยวาจา
3) ประเมิ นจากผลงานกิจกรรมที่เ กี่ยวข องกับ การสื บคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจากหลักสูตรสูรายวิช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาของการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัยตรงตอเวลามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
2) สามารถวิเ คราะหและเขาใจปญ หาทางธุรกิจ จนสามารถเลือกใชเ ครื่องมือที่เ หมาะสมใน
การแกปญหา
3) สามารถสังเคราะหความรูและประสบการณเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ
4) สามารถพัฒนาความรูความชํานาญอยางตอเนื่อง
5) สามารถประยุกตใชความรูที่เกี่ยวของใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศไดอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาได
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายด ว ยภาษาไทยและภาษาต า งประเทศอย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถปรับตัวใหเขากับบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบในการทํางาน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดริเริ่มและมีทักษะความเปนผูนํา
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลเชิงปริมาณเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาที่สําคัญ
และซับซอน สามารถสรุปประเด็นปญหาเฉพาะและเสนอแนะแนวทางแกไข
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
3) สามารถนําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3565101
3565102
3565103
3565104
3565105

การประกอบการและการสรางสรรคธุรกิจ
การจัดการการเงินและการลงทุน
การจัดการการตลาดสมัยใหม
การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สัมมนาธุรกิจยุคใหม

3565106
3565107
3565108
3565109
3565110

วิทยาระเบียบวิธวี ิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
การจัดการธุรกิจดิจติ อลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
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รายวิชา

3565111
3565112
3565113
3565114
3565115
3565116
3565117
3565118
3565001
3565002
3565003
3566501
3506902

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ
การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
กลยุทธการวางแผนพัฒนาการทองเทีย่ วและบริการ
การสื่อสารการตลาดทองเทีย่ วแบบบูรณาการ
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
การจัดการโลจิสติกสเพือ่ การทองเทีย่ วและบริการ
การจัดการสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา
พื้นฐานการบริหารธุรกิจ
วิทยานิพนธ
การศึกษาคนควาอิสระ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
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รับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข ณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
2.1.1 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึก ษาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้ง สถาบันและนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
2.1.2 การทวนสอบในระดับ รายวิชาใหนัก ศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบที่สอบประมวลความรูตามหลักสูตรกอน
การสําเร็จการศึกษา
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลัก สูตรสามารถทําไดโดยมีร ะบบประกันคุณภาพภายใน
การศึกษาสถาบันดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สํารวจการไดงานทําและการทํางานตรงสาขาวิชาของนักศึกษาที่จบการศึกษา
2.2.2 มีการประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา
3.1 สําหรับนักศึกษา แผน ก (2)
3.1.1 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับ คะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน หรือเทียบเทาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
3.1.2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง

36
3.1.3 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

3.2 สําหรับนักศึกษาแผน ข
3.2.1 สอบผานการสอบประมวลผลความรูรวบยอด
3.2.2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน หรือเทียบเทาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
3.2.3 นําเสนอการศึกษาคนควาพิเ ศษตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรและไดรับผล
การประเมินผาน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
นโยบายของ คณะตลอดจนรายละเอียดตางๆในหลักสูตรที่สอน
1.2 จัดที่ปรึกษาวิชาชีพ (Mentor) สําหรับคณาจารยใหมเพื่อเปนที่ปรึกษาทางวิชาการและ
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยและมอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารยใหแกอาจารยใหม
1.3 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.4 ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชาซึ่งแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชาและ
กลยุทธการสอนและการประเมินผลใหอาจารยใหม
1.5 กําหนดให อาจารย ใหม ต องผ านการอบรมเรื่ องกลยุ ทธ และวิ ธี การสอนต างๆ กลยุ ท ธ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
1.6 มอบหมายใหอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
1.7 พัฒนาทักษะดานการวิจัย และการเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแกอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
การวัดผลประเมินผลและการวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนโดยสงเสริมและจัดสรรงบประมาณดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่ม พูนทั กษะการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลให ทันสมั ยโดย
การจัดหาหนังสือตําราใหมๆ ตลอดจนเอกสารตางๆ ไวเพื่อการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ
2.1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางแกไขระหวาง
อาจารยในคณะ/สาขาวิชา
2.1.4 สงเสริ มใหอาจารย พัฒนาทั กษะและความรู ดานการวิ จัยและการเป นที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
2.2.2 มีก ารกระตุ นส งเสริ มและสนั บสนุนอาจารยทํ าผลงานทางวิ ชาการในสาขาวิ ชา
บริหารธุรกิจ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ และการบริการวิชาการตางๆ ของ
คณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหมีความสอดคลองและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง การกํากับมาตรฐาน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
1.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และผลงานทาง
วิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
1.2.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการมา
ประกอบการพิจารณา
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2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5
ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใช
บัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูใชบั ณฑิตเปน
ประจําทุกป เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการ
เรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน
และมีกิจกรรมทั้งดานวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานัก ศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการ
ดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไป
และเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดตอผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช าโดยตรงหรื อ ผ า นช อ งทางอื่ น เช น กล อ งร อ งเรี ย นที่ ห น า ห อ ง
ประชาสัมพันธ และรองเรียนผานอีเมล
4. อาจารย
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกําหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับ การรับ สมัครอาจารยเ พื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้น
ยัง จัดทําระบบการบริห ารอาจารย สง เสริม และพัฒ นาอาจารย ตามบริบ ทของหลัก สูตร โดยให
คณาจารยเขามามีสวนรวม
คณาจารยผูรับผิดชอบกลุม วิชาหรือวิชาจะประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเปนประจําทุกป เพื่อ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกําหนดประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขสําหรับการสอนในป
การศึกษาตอไปหรือประเด็นที่ตองจัดใหมีการทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
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มหาวิท ยาลัยใหความสํา คัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ใหต อบสนองตอ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซ ึ่งสอดคลองกับวิสยั ทัศน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลอง
กับ วิสัยทัศนของมหาวิท ยาลัย และบริ บ ทที่เ ปลี่ยนแปลงของสัง คม มีก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลั ก สู ต รได ส ง นั ก ศึ ก ษาออกศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู
ประสบการณจริงในการทํางานในสถานประกอบการ
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหและใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลัก สูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิต มีก ารบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อใหเ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรที่มีใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนมากที่สุด หลักสูตรฯ ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรในการจัดให
มีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและสื่อสารสนเทศที่มี
ความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและ
การสรางเครือขายทางวิชาการและกับสถานประกอบการตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณและเรียนรูไดโดยตรงจากผูบริหารธุรกิจและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น รวมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ตัวบงชี้ ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน
คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน
แตละป ดังนี้
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปที่ ปที่ ปที่
1
2 3
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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2. มีร ายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคลอ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม
(ถามี)ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6ภายใน30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุก คน ไดรับ การปฐมนิเ ทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม เฉลี่ ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป
หมายเหตุ X มีการดําเนินกิจกรรม

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
9

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

5
5
11 12
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กอนการสอนมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณาจารยผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนมีการวิเคราะห
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและกําหนดใหประธานหลักสูตรและคณาจารยผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะมีการประเมินดังตอไปนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาแตละรายวิชาทั้งความรูแ ละประสบการณของอาจารยรวมทั้ง
สอบถามความคิดเห็นของอาจารยผูชวยสอนทุกรายวิชา ปลายภาคเรียน ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.2.2 การทดสอบการเรียนรูของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการติดตามสอบถามผลการใชหลักสูตรจากนักศึกษาปสุดทาย / ผูสําเร็จการศึกษาใหมผูใช
บัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม /ประชุมผูแทนนักศึกษา
2.2 จัดประชุมสัมมนาแจงติดตามผลและประเมินผลหลักสูตรโดยมีผูรวมประชุมสัมมนาจากทุก
ภาคสวนทั้งอาจารยผูสอนนักศึกษา ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต
2.3 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมสังเกตการณ ประเมินเยี่ยมชมการดําเนินงานและผูทรงคุณวุฒิ
ทบทวนหลักสูตรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตัวบงชี้จากการประเมินคุณภาพ
ภายในสาขาวิชา
4.2 อาจารยผูสอนประจํารายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบและทําการปรับปรุงการดําเนินงานจากขอมูลที่ไดรับมา
4.3 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.4 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูต/ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
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หลักสูตร
4.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาติดตามสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
ตางๆ วางแผนการดําเนินงาน รวบรวม เสนอวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอนตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(เพิ่มเติม)
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คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๐๓๔๗/ ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(เพิ่มเติม)
---------------------------------ดวยคณะกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบั ณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร กําหนดใหมีการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน บังเกิดผลดีตอทางราชการ และบรรลุวัตถุประสงค
คณบดีไดรับมอบหมายอํานาจจากอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรที่
๐๖๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม) ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๕ หัวหนาสํานักงานคณบดี
กรรมการ
๑.๖ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ (๑) อํานวยการและสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดความเรียบรอย
(๒) วินิจฉัยและตัดสินใจเพือ่ แกปญ
 หาตางๆ ที่เกิดขึ้น
๒. คณะกรรมการพิจารณารางหลักสูตร
๒.๑ ผูชวยศาสตราจารยชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ
๒.๒ ผูชวยศาสตราจารยศุภางค นันตา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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๒.๓ นางสาวจณัญญา วงศเสนา จงศิริ
กรรมการ
๒.๔ ผูชวยศาสตราจารยธีรวัตร ภูระธีรานรัชต
กรรมการ
๒.๕ ผูชวยศาสตราจารยปุณณรัตน พิงคานนท
กรรมการ
๒.๖ ผูชวยศาสตราจารยฉลอง สุขทอง
กรรมการ
๒.๗ ผูชวยศาสตราจารยนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
กรรมการ
๒.๘ นางสาวดาระณี สุรินทรเสรี
กรรมการ
๒.๙ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ นางสาววัลลภา ตรีแกว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ พิจ ารณาโครงรางหลัก สูตรปรับ ปรุงคําอธิบายและความครบถ วนของรางหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓. ผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร
๓.๑ รองศาสตราจารย ดร.ณัฐวงศ พูนพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓.๒ รองศาสตราจารย ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓.๓ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน
อดีตผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
๓.๔ การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร
๓.๕ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสุรินทร
มีหนาที่ เปนผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. คณะกรรมการฝายการเงิน
๔.๑ ผูชวยศาสตราจารยชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
กรรมการ
๔.๒ นางสาววัลลภา ตรีแกว
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ (๑) เบิกจายคาตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) ยืมเงินทดรองจายในการดําเนินการของทุกฝาย
ใหคณะกรรมการปฏิบัติ หนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความโปรง ใสเปนธรรมเชิง
วิชาการ เพื่อใหรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต)

49
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

50

ภาคผนวก ข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ภาคผนวก ค
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑเรือ่ งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

85

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร
การจัดการธุรกิจ
ชื่อยอ : บธ.ม. (ยุทธศาสตรการ
จัดการธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Mater of
Business Administration
Program in Business
Management Strategy
ชื่อยอ : M.B.A. (Business
Management Strategy)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายธีรวัตร ภูระธีรานรัชต
2. นางธราธร ภูพันเชือก
3. นางศรัญญา นาเหนือ
4. นางสาวนวรัตน นิธชิ ัยอนันต
5. นางลภัสรดา หอมคํา
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จัดแบงออกเปน 1 กลุมวิชาไดแก
ยุทธศาสตรการจัดการธุรกิจ
หนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
แบงเปน 2 แผน
แผน ก. (2) และ แผน (ข) ทัง้ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อยอ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

สาระสําคัญที่ปรับ
ปรับปรุงชื่อหลักสูตรให
สอดคลองกับโครงสรางรายวิชา
ที่เปดสอน เพื่อสอดรับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และ
สภาพสังคมโลกปจจุบัน

ภาษาอังกฤษ : Master of
Business Administration
(Business Administration)
ชื่อยอ : M.B.A. (Business
Administration)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ
2. นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
3. นางศุภางค นันตา
4. นางสาวจณัญญา วงศเสนา จงศิริ
5. นายธีรวัตร ภูระธีรานรัชต
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จัดแบงออกเปน 2 กลุมวิชา ไดแก
การจัดการ และการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยวและบริการ หนวย
กิตรวม 36 หนวยกิต แผน ก
แบบ ก 2

ปรับอาจารยผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตรตามศักยภาพอาจารย
ผูรับผิดชอบตามเกณฑ
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

ปรับจํานวนกลุมวิชา จากเดิม 1
กลุมวิชา เปน 2 กลุมวิชา ไดแก
กลุมวิชาการจัดการ และ กลุม
วิชาธุรกิจทองเทีย่ วและบริการ
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กลุมวิชา
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
วิชาเลือก 6 หนวยกิต และเลือก
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
หรือ
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
วิชาเลือก 12 หนวยกิต
การศึกษาคนกวาอิสระ 6 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
วิชาพื้นฐานเรียนโดยไมนับหนวยกิต
1555103 ภาษาอังกฤษสําหรับนัก
บริหาร
3565101 การจัดการพฤติกรรม
องคการ
4125101 คอมพิวเตอรสาํ หรับนัก
บริหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
แผน ข
วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต

สาระสําคัญที่ปรับ

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาพื้นฐานเรียนโดยไมนับหนวยกิต
3565001 การจัดการสารสนเทศ
สําหรับบัณฑิตศึกษา
3565002 ภาษาอังกฤษทาง
บริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา
3565003พื้นฐานการบริหารธุรกิจ

- ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับ
ลักษณะผูเรียนและรายวิชาที่
เรียนโดยเนนในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ และระบบ
สารสนเทศทางการบริหาร ทัง้ ที่
เปนสารสนเทศทาคอมพิวเตอร
และสารสนเทศภาษาไทย
- มีการปรับรหัสวิชาให
สอดคลองกับหลักสูตรที่เปน
บริหารธุรกิจ

วิชาเฉพาะดาน 18 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ
3565102 การจัดการทรัพยากร
มนุษยรวมสมัย 3(3-0-5)
3565202 ยุทธศาสตรการจัดการ
การเงินและการบัญชีเพื่อการ
ตัดสินใจ 3(3-0-6)
3565104 การวิจยั เพื่อธุรกิจ 3(22-5)
3565103 ยุทธศาสตรการจัดการ
สําหรับผูประกอบการสมัยใหม
3(3-0-6)
3565301 ยุทธศาสตรการตลาด
สําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)

1.กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต
3565101การประกอบการและการ
สรางสรรคธุรกิจ 3 (3-0-6)
3565102การจัดการการเงินและ
การลงทุน
3 (3-0-6)
3565103การจัดการการตลาด
สมัยใหม
3 (3-0-6)
3565104การจัดการธุรกิจเพื่อ
ความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
3565105สัมมนาธุรกิจยุคใหม
3 (2-2-5)
3565106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

ปรับโครงสรางรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชาเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและมี
ความทันสมัยมากขึ้น

87
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3565106 ยุทธศาสตรการ
จัดการโลจิสติกส 3(3-0-6)
2. วิชาเลือก
แผน ก (2) เลือก 3 วิชา 6
หนวยกิต แผน (ข) เลือก 4 วิชา)
12 หนวยกิต
3565401 เศรษฐศาสตรการ
จัดการ 3(3-0-6)
3566105 สัมมนายุทธศาสตรการ
จัดการธุรกิจ 3(2-2-5)
3565107 (สภาวะแวดลอมทาง
กฎหมายและการปกครองที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ 3(3-0-6)
3565108 ยุทธศาสตรการผลิต
และการดําเนินการ 3(3-0-6)
3565109 ความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
3565110 การจัดการธุรกิจโลกา
ภิวัตน 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2. วิชาเลือก
แผน ก(2)
6 หนวยกิต
แผน ข
12 หนวยกิต
(1) หมวดวิชาการจัดการ
3565107 การจัดการเชิงกลยุทธเพือ่
การแขงขัน
3 (3-0-6)
3565108 การจัดการธุรกิจดิจิตอล
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส3 (3-0-6)
3565109 การจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทาน
3 (3-0-6)
3565110 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
3 (3-0-6)
3565111 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
3 (3-0-6)
3565112 การบริหารพันธมิตรทาง
ธุรกิจ 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาธุรกิจทองเที่ยว
และบริการ
3565113 การจัดการการทองเทีย่ ว
โดยชุมชน
3 (3-0-6)
3565114 การจัดการการทองเทีย่ ว
เชิงสรางสรรค 3 (3-0-6)
3565115 กลยุทธการวางแผน
พัฒนาการทองเทีย่ วและบริการ
3 (3-0-6)
3565116 การสื่อสารการตลาด
ทองเทีย่ วแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)
3565117 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
ทองเทีย่ วและบริการ 3 (3-0-6)
3565118 การจัดการโลจิสติกสเพือ่

สาระสําคัญที่ปรับ

ปรับโครงสรางรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชาเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและมี
ความทันสมัยมากขึ้น
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การทองเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
3566501 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 3566501 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
3506902 การศึกษาคนควาอิสระ 6 3506902 การศึกษาคนควาอิสระ 6
หนวยกิต
หนวยกิต

สาระสําคัญที่ปรับ
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รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันศุกรที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30
ณ หองประชุมทูบีนัมเบอรวัน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชัน้ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
เริ่มรับลงทะเบียนและรับเอกสารตั้งแตเวลา 08.00-09.00 น.
การประชุ มวิ พากษ ห ลัก สูตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบั ณฑิ ต ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ในวั นนี้
คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดนํายกรางหลักสูตรที่เปนผลมาจากการใหเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการในสาขา แลวสรุปยกรางออกมาตามขอเสนอแนะ เพื่อนําเขาสูกระบวนการวิพากษโดย
ผูทรงคุณวุฒิ
วาระการเปดการประชุม เวลา 09.00-16.30 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร เปนประธานในพิธีเปดและกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมวิพากษหลักสูตร และกลาว
ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ ประธานกรรมการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริห ารธุร กิจมหาบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดจั ดกิจกรรมนี้ ขึ้นมา โดยหลักสูตรนี้ครบ
กําหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป ใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาในปจจุบัน
ในการวิพากษหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิไดอภิปรายถึงประเด็นตางๆ อยางกวางขวางดังนี้
หมวดที่
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

ประเด็นที่ตองปรับปรุง
หลักสูตร
ขอ 4 จํานวนหนวยกิต
ขอ 5.1 รูปแบบ
ขอ 5.2 ประเภทหลักสูตร
ขอ 5.3 ภาษาที่ใช
ขอ 5.4 การรับเขาศึกษา
ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบ
อาชีพไดหลักสําเร็จการศึกษา
ขอ 9 อาจารยผูรบั ผิดชอบ

การแกไข
ปรับ ลดเหลือ 36 หนวยกิต
ปรับคํา “หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญา
โท”
ปรับคํา “เปนหลักสูตรเนนการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ”
ปรับ “ภาษาไทย”
ปรับจาก “และ” เปน “หรือ”
ปรับ "นักอุตสาหกรรม และนักการคา นําไป
เพิ่มเติมเปนอาชีพอื่นๆ"
เพิ่ม “อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรดานการ
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หลักสูตร
ขอ 11.1 สถานการณหรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ขอ 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

การแกไข
ทองเที่ยว อีก 1 ทาน”
ปรับแก “เพิม่ เติมใหอางถึง TQF อางถึง
ศตวรรษที่ 21
ปรับแก โดย”เพิม่ เติมเรือ่ งการทองเที่ยวและ
บริการ
ปรับแก “ใหสอดคลองกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัย” เพิ่มเติม “เรื่องความซื่อสัตย
สุจริต”
ปรับแก “ใหมรี ายวิชาพื้นฐาน”

ขอ 13.2.1 รายวิชาในกลุมวิชา
พื้นฐาน
ขอ 13.2.2 รายวิชาในกลุมวิชาเอก ปรับ “ใหรายวิชาแกนกับวิชาบังคับรวมเขา
ดวยกัน และแยกรายวิชาเลือก
ขอ 13.3 การบริหารจัดการ
ปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัย จาก “เรื่อง”
เปน “วาดวยการจัดการศึกษา”
ขอ 2 แผนพัฒนา/ปรับปรุง
ปรับแก ตามประกันคุณภาพ

หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร
หมวดที่ 3
ขอ 1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัด
การศึกษาการ ขอ 1.1.1 แผน ก แบบ ก 2
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร
ขอ 1.1.2 แผน ข

ปรับแก “ลดหนวยกิต ใหเปน 36 กิต”

ปรับแก “โดยรายวิชาบังคับ เปน 21 นก.
และลดวิชาเลือก เปน 3 นก. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
ปรับแก “โดยรายวิชาบังคับ เปน 21 นก. และ
วิชาเลือก 9 หนวยกิต การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต”
ขอ 2.1 วันเวลาในการดําเนินการ ปรับ เพิ่ม “ภาคฤดูรอน”
เรียนการสอน
ขอ 2.4 ปญหาของนักศึกษาแรก ปรับแก เพิ่มเติม “คณิตศาสตรและ
เขาในขอ 2.4.1
ภาษาอังกฤษ
ขอ 2.5 กลยุทธในการดําเนินการ ปรับ ใหสอดคลองกับขอ 2.4
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เพื่อแกไขปญหา
ขอ 2.6 แผนการรับนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ขอ 2.7.2 งบประมาณรายจาย
ขอ 3.1 หลักสูตร

ขอ 3.1.3 รายวิชาตามหลักสูตร

หมวดที่ 3
ระบบการจัด
การศึกษาการ
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร(ตอ)

การแกไข
ปรับแกใหอยูในเกณฑขั้นต่ําที่มีคุณภาพของ
สกอ.
ปรับ “รายละเอียดใหเห็นจุดคุมทุนและรายได
สวนเกิน”
ปรับแก “ลดหนวยกิต ใหเปน 36 กิต”
ปรับแก “โดยรายวิชาบังคับ เปน 21 นก.
และลดวิชาเลือก เปน 3 นก. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
ปรับแก “โดยรายวิชาบังคับ เปน 21 นก. และ
วิชาเลือก 9 หนวยกิต การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต”
ปรับใหมเี ฉพาะ รายวิชาบังคับ และรายวิชา
เลือก โดยรายวิชาบังคับ มีรายวิชา 7 วิชา
1. สถิติเพื่อการวิจัยทางบริหารธุรกิจ
2. วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
3. สัมมนาการจัดการธุรกิจ
4. ความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรมใน
ธุรกิจ
5. การจัดการการปฏิบัตกิ ารรวมกันระหวาง
การจัดการกลยุทธเพื่อการแขงขันกับ
วิชาโลจิสติกสและโซอุปทานเพือ่ การ
แขงขัน
6. การจัดการธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
7. พฤติกรรมองคกรภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
รายวิชาเลือก
1. การจัดการการตลาดสมัยใหม
2. การจัดการการเงินและการบัญชี
3. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
และรายวิชาอื่นๆ
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การแกไข
เพิ่มเติมรายวิชา “เศรษฐศาสตรเพื่อการ
จัดการ”
ปรับแก วิชาการจัดการองคการและทรัพยากร
มนุษย เปลี่ยนเปน “พฤติกรรมองคการและ
การจัดการขั้นสูง”
กลุมวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
ใชวิธีการเทียบเคียงของกลุมการจัดการ
ขอ 5 แผนการศึกษา
ปรับแก โดยใสรายวิชาในแตละภาคเรียน
จัดลําดับของรายวิชา
ขอ 6 คําอธิบายรายวิชา
ปรับคําใหดูทันสมัย
หมวดที่4
ขอ 2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ปรับแก ลดลงเหลือ 3 ขอ ใหสอดคลองกับ
ผลการเรียนรู
กลยุทธ
กลยุทธการสอน ขอ 2.2 ความรู
ดูความสัมพันธใหสอดคลองในการ
และการ
กําหนดการประเมินอาจารยผสู อน
ประเมินผล
หนา 38 แผนที่แสดงการกระจาย แกไขโดย ปรับความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ ความรับผิดชอบรองใหชัดเจนยิ่งขึ้นและตรง
เรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา
ดาน จุดดําและจุดขาวตองกระจายใหครบ
(Curriculum Mapping) ใหใหมี
ความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองใหชัดเจน
หมวดที่ 5
ขอ 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา แกไขโดย ปรับ เกณฑการสําเร็จการศึกษา
หลักเกณฑใน ตามหลักสูตร
ตามหลักสูตร โดยการปรับรายละเอียดการ
การประเมินผล
สําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับประกาศ
นักศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เปนปจจุบัน
หมวดที่ 6
ขอ 2.1 การพัฒนาทักษะการ
แกไขโดย ปรับเพิ่ม ดังนี้
การพัฒนา
จัดการเรียนการสอน การวัดและ (1) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิม่ พูนความรู
คณาจารย
การประเมินผล
สรางเสริมประสบการณเพือ่ สงเสริมการสอน
และการวิจยั อยางตอเนื่อง การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
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หมวดที่ 7
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร

ขอ 2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่มอี ยูเดิม

หมวดที่ 8
การประเมิน
และปรับปรุง
การดําเนินการ
ของหลักสูตร

ขอ 3. การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร

การแกไข
วิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ อยาง
นอยปละหนึง่ ครัง้
แกไขโดย ปรับเพิ่ม ทรัพยากรการเรียน
การสอนที่มีอยูเ ดิม ดังนี้
มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และ
การสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีเครือขาย
OCLC (Online Computer Library
Center) เชน ฐานขอมูลออนไลน
ฐานขอมูลตางประเทศ Sciencedirect,
Proquest, Ebscohost เปนตน โดยมีสํานัก
วิทยบริการใหบริการหนังสือวิชาการ ตํารา
ทางวิชาการ วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
แกไขโดย ปรับเพิ่ม การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
ผานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้
เพิ่มเติมขางตน รวมทัง้ การผานการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน (IQA)

เลิกการประชุม เวลา 16.30 น.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ
ประธานกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
วันที่ 8 กันยายน 2561

96

ภาคผนวก ฉ
เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร

97

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดดําเนินการตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตรครบ 5 ป ถึงกําหนดที่จะตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเหมาะสม
กับเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งบริบททางสังคมที่เ ปลี่ยนแปลงไป การปรับ ปรุง หลัก สูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ครั้ ง นี้ เป น การปรั บ ปรุ ง ตามนโยบายแผนพั ฒ นาและมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการพัฒ นาคุณภาพและยกระดับ มาตรฐาน
ในการจั ด การศึก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึก ษา พ.ศ. 2558 ทั้ง นี้ หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริห ารธุร กิจ ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ไดแก
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีความทันสมัย
ตามสภาวการณเปลี่ยนแปลง โดยเนนจุดแข็งของหลักสูตรตามภูมิศาสตรที่ติดกับประเทศชายแดน
อาเซียน ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกันทําใหสงผลตอโอกาสในการประกอบ
อาชีพ และการขยายตัวของธุรกิจกับกลุมประเทศอาเซียนสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมีความเจริญเติบโตพรอมทั้งยกระดับการศึกษาในทองถิ่นใหสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศที่ จ ะต อ งนํ า นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมการเมื อ งและ
ศิลปวัฒนธรรม มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนนการพัฒนาหลักสูตร ที่ตองคํานึงถึง
การพัฒนาความรูโ ดยคํานึงถึงจุดแข็ง โอกาสทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ ทั้ง ภายในและ
นอกประเทศ จึงเปนหนาที่ที่สําคัญ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่จะตองผลิ ตกําลังคนที่มี
ความรูความสามารถตอบสนองและรับใชสังคมไดอยางเต็มความสามารถ
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ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Management)
ชนมณัฐชา
สถาบันเทคโนโลยีแหง
กังวานศุภพันธ เอเชีย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ
1. ประสบการณดานการสอน 10 ป
2. ผลงานทางวิชาการ
ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ. (2557). ทุนมนุษย-ปจจัยเรงการเปน
ผูประกอบการระหวางประเทศในยุคเสรีอาเซียน. วารสาร
บริหารธุรกิจ. 37(142) : 1-15
____________. (2557). การมุงเนนการเรียนรูและการพัฒนา
นวัตกรรมของผูประกอบการไทย. วิทยาการจัดการวารสาร.
1(1). : 91-108.
____________. (2562). การวิเคราะหและประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการโซอุปทานของผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร. วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 10(2) :
Kungwansupaphan, C. & Leihaothabam, J.K.S. (2016).
Capital factors and rural women
entrepreneurship development: A perspective of
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ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ
Manipur state, India. Gender in Management: An
International Journal. 31(3). :PP 207-221.
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
1. ประสบการณดานการสอน 6 ป
อุบลวรรณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2. ผลงานทางวิชาการ
สุวรรณภูสิทธิ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ,์ อดิลลา พงศยี่หลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และพาชิตชนัต ศิริพานิช. (2559). ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
สุรินทร
ระหวางการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของหวงโซคุณคาและ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
กิจการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (โอทอป)กลุมเอ ใน
สถาบันราชภัฏสุรินทร
ประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 6(2). : 51-62.
____________. (2560). การบริหารกิจกรรมพื้นฐานของหวงโซ
คุณคาที่สงผลตอผลการดําเนินงานของสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ(โอทอป) กลุมเอ ในประเทศไทย. การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 “3rd ITech Con” วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตัก
ศิลา จังหวัดมหาสารคาม. : 364-371
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ และอําพล ชะโยมชัย. (2561, มกราคม มีนาคม). นวัตกรรมและผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
กิจการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (โอทอป) ในประเทศไทย.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร. 38(1). : 18-35.
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ,์ นิศานาถ แกววินัด,นิติพัฒน พัฒนฉัตรชัย.
(2561). ภูมปิ ญญาการใชสมุนไพรพื้นบานในการดูแลสุขภาพ
ของกลุมชาติพันธุ จังหวัดสุรินทร. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 5” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2-5 ธันวาคม 2561. : 904909
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ,์ ศุภางค นันตา,จณัญญา วงศเสนา จงศิร.ิ
(2561). การใชสมุนไพรพื้นบานกับการทองเทีย่ วเชิงสงเสริม
สุขภาพ จังหวัดสุรินทร งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี, 2-5 ธันวาคม 2561 : 922-927
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ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ
Ubonwan Suwannapusit and Nisanath Kaewwinud. (2015).
Community Context and Knowledge of
Traditional Healers in Siburin Province Cluster. In
Proceedings of the 7th International Conference
Cultural Geography. On 18 January 2015. Surin :
Surindra Rajabhat University. : PP 1-7
Ubonwan Suwannapusit, Nisanath Kaewwinud, and Nitipat
Pattanachatchai. (2016). Trail Traditional Herbs of
Knowledge in Ethnic Groups Health Care in Surin
Province. In Proceedings of the 8th International
Conference Cultural Ecology. On 18 January 2016.
Surin : Surindra Rajabhat University. : PP 1-8
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการทองเที่ยว 1. ประสบการณดานการสอน 18 ป
ศุภางค นันตา
และการโรงแรม)
2. ผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศุภางค นันตา. (2558). กระบวนการถายทอดภูมปิ ญญาสูการ
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
พัฒนาทองถิ่นสรางสรรค จ.สุรินทร. วารสารศิลปและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล. 10(1). : 40-48.
ศ.บ. (นิเทศศาสตร)
____________. (2561). การเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ
วิทยาลัยครูเชียงใหม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : หมูบานผลิตผาไหมเพื่อการ
ทองเที่ยว จังหวัดสุรินทร. งานประชุมวิชาการการสื่อสาร
ระดับชาติ UTCC Academic day ครั้งที่ 2 ประจําป 2560
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร, 8
มิถุนายน 2561. : 1209-1222.
____________. (2561). การพัฒนากระบวนการสื่อสาร
การตลาดวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร. งานประชุม
วิชาการการสื่อสารระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครัง้ ที่ 9”
“การเชื่อมโยงเครือขายวิชาการดวยงานวิจัย” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร,
30 สิงหาคม 2561. : 653-645.
ศุภางค นันตา, อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์, จณัญญา วงศเสนา จงศิริ.
(2561). การใชสมุนไพรพื้นบานกับการทองเทีย่ วเชิงสงเสริม
สุขภาพ จังหวัดสุรินทร งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
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ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี, 2-5 ธันวาคม 2561. : 922-927.
นางจณัญญา
ปร.ด. (การจัดการทองเที่ยว 1. ประสบการณดานการสอน 18 ป
วงศเสนา จงศิริ
และการโรงแรม)
2. ผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จณัญญา วงศเสนา จงศิร.ิ (2560). ความสามารถในการสรางตรา
นศ.ม. (นิเทศศาสตรการ
สินคาที่มีตอความพึงพอใจตอชื่อเสียงและการตอบสนอง
โฆษณา) มหาวิทยาลัยศรี
ของลูกคาตอความสําเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย.
ปทุม
วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตรและ
บธ.บ. (การบริหาร
สังคมศาสตร. 15(2) : 283-296
การตลาด) มหาวิทยาลัย
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ,์ ศุภางค นันตา,จณัญญา วงศเสนา จงศิร.ิ
หอการคา
(2561). การใชสมุนไพรพื้นบานกับการทองเทีย่ วเชิงสงเสริม
สุขภาพ จังหวัดสุรินทร งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร,ี 2-5 ธันวาคม 2561. : 922-927
จณัญญา วงศเสนา จงศิร.ิ นันทนา อุนเจริญ และนภาพร จันทรรงั
(2561). ความสามารถในการสรางตราสินคาที่มีตอความ
พึงพอใจตอชือ่ เสียงและการตอบสนองของลูกคาตอ
ความสําเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย. วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย พิชญทรรศน. 13(1). : 19-28.
ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ด. (พัฒนศาสตร)
1. ประสบการณดานการสอน 18 ป
ธีรวัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน)
2. ผลงานทางวิชาการ
ภูระธีรานรัชต
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต. (2559). แนวทางการพัฒนากลยุทธการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ผูประกอบการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา. วารสารวิจัยและ
ศาสตร) สถาบันบัณฑิต
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 11 (ฉบับพิเศษ) : 140-148.
พัฒนาบริหารศาสตร
ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต และจิรพัฒน พงชอุมดี. (2559). กลยุทธ
บธ.บ. (การตลาด)
การตลาดธุรกิจรานโทรศัพทมือถือในเขตเทศบาลเมือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
สุรินทร จังหวัดสุรินทร. นําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
มาธิราช
ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม
สถาบันราชภัฏสุรินทร
2559. : 75 – 87.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต. (2560). แนวทางการพัฒนากลยุทธการจัดการ
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การเกษตร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) ในเขต
จังหวัดสุรินทร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะ
เกษวิชาการ” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 9
กุมภาพันธ 2560. : 398-407
____________.(2561). กลยุทธการจัดการเพื่อความยัง่ ยืนของ
ธุรกิจคาปลีกในเขตจังหวัดสุรินทร .วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 9(1) : 94-106
____________.(2561). ความสําเร็จของผูประกอบการใน
จังหวัดสุรินทรภายใตการพึง่ พาแรงงานตางดาว .นําเสนอ
ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562. :
234-243

