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บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร

ธุรกิจมหาบณัฑติ ของมหาวทิยาลยัเซนต์จอห์นทีเ่หมาะสมกับยคุไทยแลนด์ 4.0 โดยการวจัิยครัง้น้ีใช้รปูแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การสนทนากลุ่ม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบส�ารวจออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์นนั้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การก�าหนดแผนงาน 2) การส�ารวจความต้องการผู้ใช้

บัณฑิต ผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหลักสูตร 3) การเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลจากการสนทนา

กลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 4) การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

อืน่ ๆ  และ 5) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวทิยาลยั

เซนต์จอห์น 

 2. แนวทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ของมหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น

ทีเ่หมาะสมกับยคุไทยแลนด์ 4.0 คอื 1) รปูแบบของการจัดการเรยีนการสอน ควรมคีวามยดืหยุน่ และสามารถ

ผสมผสานการท�างานกับเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ และ 2) การผสมผสานหลักสูตรจากศาสตร์ในหลายด้าน

มาผนวกกันให้เป็นรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาและออกแบบ หลักสูตรMBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น



235

◆ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract

 The purposes of this study were 1) to study the model of the development and 

design of MBA curriculum of St. John’s University, 2) to propose the guidelines for

teaching management of MBA curriculum of St. John’s University appropriate for

Thailand 4.0 era. This qualitative study was a documentary research collecting data

from primary and secondary sources as well as the focus group, in-depth interviews, and 

online surveying.

 The results of this research were as follows:

 1. The MBA curriculum design and development model at St. John’s University 

consisted of five components, namely (1) planning and setting time frame, (2) surveying 

the need of graduate users, entrepreneurs and the curriculum target group, (3) collecting 

and summarizing data from focus group and in-depth interviews, (4) studying the MBA 

curriculum of other universities, and (5) analyzing the internal and external environment 

of St. John’s University.

 2. The guidelines for the teaching management of MBA curriculum of St. John’s 

University appropriate for the Thailand 4.0 era: 1) The model of teaching management 

should be flexible and integrated with technology and practicing, 2) The integration of the 

multiple disciplines into inter-disciplinary form appropriate to Thailand 4.0 era.

Keywords : Development and Design, MBA Curriculum, St. John’s University
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บทน�ำ

 การจัดการศึกษาเพือ่พฒันาและเพิม่ศักยภาพให้กบัผู้บรหิารในสายธรุกจิพนัธุใ์หม่ ทีม่าพร้อม

กับ เทคโนโลยี และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะส�าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ได้รับความ

สนใจและมกีารด�าเนนิการเพิม่มากขึน้ ดังนัน้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการจัดการเรยีนรู้

ในเนื้อหาต้องผสมผสานสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ส�าหรับศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน 

เศรษฐศาสตร์ ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการธรุกจิของตนเอง ซ่ึงหมายรวมถงึ (1) รูวิ้ธกีารทีเ่หมาะสม

ส�าหรับการสร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ (2) เข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อ

สงัคม และ (3) ใช้ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิม่ประสทิธผิล ด้านอาชีพ เข้าไป

ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับ

อุดมศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่เรียกว่า “โมเดล

ประเทศไทย 4.0” ขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่และให้ความส�าคัญ

ในการสร้างผู้ประกอบการ (สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, ศศิรัศม์ วีระไวทยะ, ช่อบุญ จิรานุภาพ, 

จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร, & ลัดดา อินทร์พิมพ์, 2561)

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้น�าเอาแนวคิดด้านการผสมผสานหลักสูตรจากศาสตร์ในหลาย

ด้านมาผสมผสานกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคคลผู้สนใจและบุคคลที่ประกอบ

อาชีพในภาคธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และความท้าทายด้านการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก องค์การภาคีส�าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

(Partnership for 21st Century Learning: P21) ร่วมกับครู นักการศึกษา และผู้น�าทางธุรกิจได้

พฒันากรอบแนวคิดเก่ียวกับการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 ขึน้ โดยมุง่เน้นองค์ความรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ  

เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และศิลปะ ตลอดจนองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ ส�าหรับการ

เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันได้แก่ ความตระหนักเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) การรู้เกี่ยวกับ

การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy) การรู้เกี่ยวกับพลเมือง (Civics Literacy) การรู้เรื่องสุขภาพ (Health 

Literacy) และการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญ

ต่อทักษะที่จ�าเป็น ได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

ทักษะเกี่ยวกับข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) และ

ทักษะชีวิตและการท�างาน (Partnership for 21st Century Learning (P21), 2016)
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 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ�าเป็นจะต้อง

เปลี่ยนจาก “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันเพื่อเปลี่ยนจาก

โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

“สร้างมูลค่า” (High Value) ที่ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักคือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ (2) 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ (4) กลุ่ม

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นการ

สร้างผู้ประกอบการในโมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 

องค์ประกอบส�าคัญ คือ 

 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร

สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น

และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด

เวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และStartups ที่มีศักยภาพสูง

 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ High Value 

Services

 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

 ดังนั้นระบบการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปรับแนวทางเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

โดยสร้างคนไทยให้สามารถเป็นนกัธรุกจิทีส่ามารถใช้นวตักรรม เทคโนโลย ีองค์ความรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ  

อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ๆ ขึ้น สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว และสามารถ

ท�าให้ประเทศชาติมั่นคง แข็งแรงต่อไป คณะผู้วิจัยพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จึงเห็นความส�าคัญของการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรให้มี

ความทันสมัย มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่สนใจ ตลอดจน

ผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ความช�านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เพื่อความส�าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท�างาน และการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสง่างาม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นที่เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

 1. คณะท�างานปรบัปรงุหลกัสตูร ได้แนวทางในการพฒันาและออกแบบหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 2. คณะท�างานปรับปรุงหลักสูตร ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นที่เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ	คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการพฒันาหลกัสตูร (P1-24) ของมหาวทิยาลยั

เซนต์จอห์น และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นกรอบในการพฒันาและ

ออกแบบหลกัสตูร

	 ขอบเขตด้ำนประชำกร	 1) คณะผู้วิจยัได้คัดเลอืกผู้ทรงคุณวฒิุทีเ่ช่ียวชาญด้านการจัดการเรยีน

การสอน และผู้ประกอบการในภาคธรุกจิ จ�านวน 4 ท่าน เพือ่ร่วมแสดงความคิดเหน็ โดยใช้การคัดเลอืก

แบบเฉพาะเจาะจง 2) ศิษย์เก่า และกลุม่นกัศึกษาในปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น จ�านวน 59 คน 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้การคัดเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกนั

	 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด�าเนินการวจัิย 4 เดือน (กมุภาพนัธ์ – มถินุายน 

พ.ศ. 2561)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบส�ารวจออนไลน์ 

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในการน�าเสนอการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหาร

ธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 กระบวนการพฒันาหลกัสตูร (P1-24) การด�าเนนิการเกีย่วกบัหลกัสตูร เริม่ด้วยการวเิคราะห์

แผน/ความต้องการของคณะ/หลกัสตูร ตามด้วย คณะ/หลกัสตูรรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการ

ปรับปรุง/จัดท�าหลักสูตร แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการคณะ/หลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

จากนั้นคณะ/หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร) ต่อ

จากนั้นด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) เอกสารหลักสูตร เมื่อจัดท�าร่างหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 แล้วด�าเนิน
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◆ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ◆

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภาควิชาการและภาคเอกชน จากนัน้จดัท�าเอกสารหลกัสตูร (มคอ.2 ฉบบัสมบูรณ์) เสนอรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการพิจารณา เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณา จากนั้นเมื่อผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงน�าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อผ่าน

ความเห็นชอบ สามารถน�าหลักสูตรไปด�าเนินการจัดการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันต้องน�าส่ง

เอกสารหลักสูตร (มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไปยังส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ โดยการประทับรับทราบ ทางส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รบัทราบ ส่งคืนมหาวิทยาลยั หลกัสตูรสามารถน�าไปใช้ในการบรหิารจัดการหลกัสตูร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ส�านักประกัน

คุณภาพ มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น, 2554) ทัง้นีก้ระบวนการดังกล่าวทางคณะผู้วจัิยน�ามาใช้ในการวาง

กรอบระยะเวลาในการท�างาน

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะ

บางส่วนทีส่�าคัญ) โดยทีเ่กณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็น

ระยะเวลาหนึง่แล้วจึงมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส�าหรบัการผลติบณัฑติ

ระดับอุดมศึกษาทีเ่หมาะสมกับพลวตัของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยมเีจตนารมณ์ให้เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 รองรบัการบรหิารจดัการหลกัสตูรให้ได้คุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวชิา โดยสามารถสรปุ

ประเด็นส�าคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2558) ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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◆ วีณา ซุ้มบัณฑิต สุวิมล เจียรธราวานิช ชานนท์ ชื่นจิตร์ เจตนา สุขอเนก ◆

ตำรำงที่	1 สรุปสาระส�าคัญเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษำ	พ.ศ.	2558

ระดับปริญญำโท

1. การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

2. มาตรฐานของความสามารถด้าน

   ภาษาอังกฤษ

เน้นการทดสอบภาษาด้าน การอ่าน การเขียน การพูด ระดับใช้งานได้

อาจารย์ประจ�าที่รับเข้าใหม่ : ให้สถาบันก�าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัด

เลือกเองให้ ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษในช่วง 2 ปีแรกนับ

แต่บังคับใช้

3. อาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิด

สอน

จ�านวน : ไม่จ�ากัด

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิด

สอน ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน

จ�านวน 3 คน

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท และ รศ.

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ

5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ�า หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ หรือต�าแหน่งทางวิชาการใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาสัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์สอน : มีประสบการณ์การสอน

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ

อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ : ก�าหนดให้อาจารย์พิเศษสามารถมี

ชั่วโมงสอนได้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท และ รศ.

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ
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◆ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ◆

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำ	พ.ศ.	2558
ระดับปริญญำโท

7. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(ถ้ามี)

อาจารย์ประจ�า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ประจ�า : ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาโท และ รศ.

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก : ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ประจ�า 3 

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก : 

ผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่ต�่ากว่า 10 เรื่อง

8. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

8.1 จ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา

อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต�าแหน่ง ศ. 10:1

อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต�าแหน่ง ผศ. ขึ้นไป 10:1

อาจารย์ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต�าแหน่ง รศ. ขึ้นไป 10:1

อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าไม่มีต�าแหน่งทางวิชาการ 5:1

9. คณะกรรมการการสอบ

วิทยานิพนธ์

จ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน

องค์ประกอบของกรรมการ เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและเป็นผู้ทรง

คุณวุฒินอกสถาบัน

ประธานกรรมการการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

9.1 คุณสมบัติกรรมการการสอบ

วิทยานิพนธ์

คุณวุฒิของกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ�า : ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นปริญญาโท และ รศ.

คุณวุฒิของกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก : ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 

9.2 ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ�า 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลงานทางวิชาการของกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลงาน

ทางวิชาการระดับชาติไม่ต�่ากว่า 10 เรื่อง

ตำรำงที่	1 สรุปสาระส�าคัญเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ต่อ)
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◆ วีณา ซุ้มบัณฑิต สุวิมล เจียรธราวานิช ชานนท์ ชื่นจิตร์ เจตนา สุขอเนก ◆

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำ	พ.ศ.	2558

ระดับปริญญำโท

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้ส�าเร็จการศึกษา

แผนการเรียนแบบท�าวิจัยอย่างเดียว : แผน ก แบบ ก 1 มีบทความตี

พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

กกอ.

แผนการเรียนรายวิชาและท�าวิจัย : แผน ก แบบ ก 2 บทความตีพิมพ์

ในวารสาร ระดับนานาชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

กกอ. หรือ บทความน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และมีการตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

แผนการเรียนรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ : แผน ข รายงานการค้นคว้า

อิสระได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

11. ระบบการสอบวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย

ระบบการสอบวิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

12. ระบบการตรวจสอบการคัด

ลอกผลงาน

ให้ ม/ส พิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์

ชิ้นนั้น ถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกการซ�้าซ้อน หรือจ้างท�า

รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์

13. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ในกรณีที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรที่ก�าหนด ให้ สกอ. ด�าเนินการตรวจสอบและเสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

ผลกำรวิจัย

	 ตอนที่	1	ผลกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำและออกแบบหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	

ของมหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น	พบว่ำประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้	

 1.1 องค์ประกอบที ่1 การก�าหนดแผนงาน คณะผู้วจัิยได้ใช้กรอบกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

(P1-24) “การด�าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร” ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มาก�าหนดแผนงานการ

พฒันาและออกแบบหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (Master of Business Administration: MBA) 

โดยมีระยะเวลาในการท�างาน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งรายละเอียดแผน

งานเป็นไปตามมติที่ได้ประชุมของคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียด

ตามตารางที่ 2

ตำรำงที่	1 สรุปสาระส�าคัญเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ต่อ)
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ตำรำงที	่2	แผนงานการพฒันาและออกแบบหลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ (เอกสารอ้างอิง P1-24) 

ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน

เดือน	กุมภำพันธ์	2561

22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเพื่อตกลงและท�าความเข้าใจเกี่ยวการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร

ใหม่

22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 การส�ารวจความต้องการผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

หลักสูตร เพื่อท�าเอกสารประกอบ

คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร (อธิการบดีแต่งตั้ง)

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และก�าหนดประชุม

ค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเอกสารแนบประวัติของผู้ทรง

คุณวุฒิ

เดือน	มีนำคม	2561

1 – 13 มีนาคม 2561 เอกสาร มคอ. 2 (ฉบับร่าง)

คณะผู้วิจัยทุกท่านรวบรวมข้อมูลในรูปของไฟล์ Words โดยส่งผ่าน email 

ไปยังเลขานุการคณะผู้วิจัย

14 มีนาคม 2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรค

19 – 31 มีนาคม 2561 ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เดือน	เมษำยน	2561

1 – 10 เมษายน 2561 แก้ ไขและปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

11 เมษายน 2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรค 

18 เมษายน 2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรค

30 เมษายน 2561 ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลและเอกสารทั้งหมด เพื่อน�าส่งเข้าประชุมสภา

วิชาการของมหาวิทยาลัย

เดือน	มิถุนำยน	2561

1 – 11 มิถุนายน 2561 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

1 – 11 มิถุนายน 2561 แก้ ไขและปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

12 มิถุนายน 2561 น�าส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย

13 มิถุนายน 2561 ประชุม สรุปภาพรวมการท�างานของคณะผู้วิจัย 

21 มิถุนายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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 1.2 องค์ประกอบที่ 2 การส�ารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของหลักสูตร 

 คณะผู้วจัิยได้จดัท�าแบบส�ารวจศิษย์เก่า MBA / กลุม่นกัศึกษาในปัจจบุนั / กลุม่ผู้สนใจทัว่ไป/ 

กลุ่มบัณฑิตปริญญาตรีที่ส�าเร็จการศึกษาของทุกคณะวิชา โดยใช้แบบส�ารวจออนไลน์ในการรวบรวม

ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจออนไลน์จ�านวน 59 ชุด สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

 ลกัษณะขององค์กรของผู้ตอบแบบส�ารวจ ผลการส�ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส�ารวจปฏิบติัหน้าท่ี

ในบริษัทเอกชนขนาดกลาง / บริษัทเอกชนขนาดเล็ก และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ / บริษัทมหาชน 

โดยมีจ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ รัฐบาล / กระทรวง / ทบวง / กรม จ�านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ในการพิจารณาขององค์กรของผู้ตอบแบบส�ารวจเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า

ท�างานโดยใช้คุณวฒุ ิผลการส�ารวจพบว่า พจิารณาจากคุณวฒิุระดับปรญิญาตรเีป็นหลกั โดยมจี�านวนผู้

ตอบแบบส�ารวจที่ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ ต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.3 ในการพิจารณาขององค์กรของผู้ตอบแบบส�ารวจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน

มาจากหลักสูตร ผลการส�ารวจพบว่า พิจารณาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และทุกหลักสูตร ตาม

ความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับต�าแหน่งงานเป็นหลัก โดยมีจ�านวนผู้ตอบแบบส�ารวจที่ 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ หลักสูตรสหวิทยาการ (การผสมผสานหลากหลายศาสตร์วิชา) จ�านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส�าหรับในด้านประสบการณ์การท�างานนั้น ผลการส�ารวจพบว่า การมี

ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า หรือเท่ากับ 3 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 รอง

ลงมาคือ มีประสบการณ์ในการท�างาน 0-2 ปี มีจ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ส�าหรับใน

ด้านอัตราค่าจ้างให้กับพนกังานนัน้ ผลการส�ารวจพบว่า สงูกว่า 25,000 บาทต่อเดือน มจี�านวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระหว่าง 18,000 – 22,000 บาทต่อเดือน มจี�านวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.2 ส�าหรบัเหตุผลในการให้ความสนใจศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑิต (MBA) เนื่องมาจากเหตุผล ผลการส�ารวจพบว่า เพื่อพัฒนาตนเอง มีจ�านวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ เพื่อปรับฐานเงินเดือน/เลื่อนต�าแหน่งงาน จ�านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.4 หากทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

1 วันต่อสัปดาห์ และส่วนหนึ่งเรียนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) ผลการส�ารวจพบว่า เห็นด้วย

54 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 ในขณะเดียวกันไม่เห็นด้วย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5

 ส�าหรับข้อคิดเห็นปลายเปิดต่อศาสตร์ความรู ้ที่เป็นที่ต้องการในการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทของผู้สนใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะผู้วิจัยพบว่า

ร้อยละ 70 สนใจในกลุ่มด้านการบริหารธุรกิจที่มีจุดเน้นในเรื่อง การด�าเนินธุรกิจเชิงดิจิทัล / ค้าปลีก

และโลจสิติกส์ / การบรหิารบคุคล / การสร้างธรุกจิ / การจดัการ / ภาวะผู้น�า การบรหิารธรุกจิ ออนไลน์  
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และการท�าธุรกิ จในระดับนานาชาติ / การใช้หลักการทางเชิงธุรกิจในการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 9 มีจ�านวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มด้านการตลาดที่มีจุดเน้นในเรื่อง การตลาดออนไลน์ และ

การตลาดบริการออนไลน์ 2) กลุ่มด้านภาษาและเทคโนโลยีที่มีจุดเน้นในเรื่อง ภาษาและการสื่อสาร

ทางธุรกิจ / English for Digital Management / Big data , AI / Digital Currency, E-wallet 

ร้อยละ 7 คือ กลุ่มด้านการเงินการลงทุนที่มีจุดเน้นในเรื่อง การเงิน บัญชี / หลักการลงทุนและการ

เปน็ผู้ประกอบการ หรอื Startup / เศรษฐศาสตร ์สดุทา้ยรอ้ยละ 5 คือ ด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

โรงแรม และการบริการ 

 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์

เชิงลกึจากผู้เช่ียวชาญ คณะผู้วจัิยได้จัดท�าการประชุมกลุม่เพื่อพฒันาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

เพื่อน�าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เช่ียวชาญทางภาคธุรกิจเข้ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสามารถสรุป

การประชุมกลุ่มได้ ดังนี้

ดร. ดนัย เทียนพุฒ ให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร โดยสรุปได้ ดังนี้

 “เป็นโจทย์ไม่ค่อยง่ายที่จะท�า MBA ในยุคนี้ ค�าตอบอาจจะง่าย แต่ในความเป็นจริงอาจจะ

ยาก ก่อนอื่นต้องมองก่อนว่าทิศทางเศรษฐกิจของประเทศจะไปในทิศทางไหน หลักโดยชัดเจนของ

ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกแล้วว่ามหาวิทยาลัย

ไหนที่ไม่ Support หรือจัดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศจะไม่พิจารณาให้

งบประมาณ (อันนี้พูดชัดเจนส�าหรับมหาวิทยาลัยในภาครัฐ) ที่นี้ในทิศทางเศรษฐกิจที่มัน Effective 

จริง ๆ จะมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่ง Cover อยู่ใน 

3 จังหวัด ซึ่ง Base ของทิศทางจะเข้าสู่ New S-Curve ที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม Logistic, Seaport, 

Conjunction และ Transport hub, Real-estate, Alternative electricity”

 ดังนัน้การจะท�าหลกัสตูรให้มคีวามแตกต่างควรพจิารณาทศิทางเศรษฐกจิของประเทศ เพือ่ให้

สามารถตอบสนองการท�างานด้านการพฒันาประเทศตามทีร่ฐับาลก�าหนด ในขณะเดียวกนัหากต้องการ

ท�า MBA ให้มีความแตกต่างทางคณะผู้วิจัยควรพิจารณาในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวกับ 1) การค้า

การลงทุน ตามเส้นทางการลงทุน 2) อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยวของประเทศ และ 3) การ

จัดการโลจิสติกส์ และระบบการขนส่ง ส�าหรับในเรื่องค่าใช้จ่ายควรพิจารณาเรื่อง “การศึกษาดูงาน” 

ด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ “แนวปฏิบัติ” มากกว่าการเรียนการสอนใน

ช้ันเรยีน ตัวอยา่งเช่น หลกัสตูร MBA ของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง จดัการเรยีนการสอนแบบเบด็เสรจ็ 

1 วัน ตั้งแต่ 08.00 – 21.30 น.
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ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ ให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร โดยสรุปได้ ดังนี้

 การจะท�าให้ MBA ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเข้มแข็ง ควรต้องมีระบบ Back Office 

คือ หัวใจหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนการท�างาน และให้มองเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า

ที่เป็นศิษย์เก่า (Saint John’s Alumni) ทั้งน้ีเนื่องจากกลุ่มศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหลายคน

ประสบความส�าเร็จในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมบริการ ในเรื่องการปรับโครงสร้างที่เรียกว่า 

Infrastructure ของมหาวิทยาลัย ควรมีการด�าเนินการ นอกจากนี้ ตลาดการแข่งขันของธุรกิจ 

“เวลา” (Time) เป็นเรื่องส�าคัญผู้บริหารและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของ “เวลา” 

ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสานนั้น เห็นด้วยกับการที่จะน�าเอาเรื่อง 

“Hybrid learning” เข้ามาผสมผสานกับ “กระบวนการเรียนการสอน” แต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างเด่นชัด ทั้งนี้เนื่องมากจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมีการผสมผสานการเรียนการสอน

ในรปูแบบนีม้า 5 – 6 ปแีลว้ ดังนัน้หากต้องการได้ขอ้มลูเชิงลกึ ควรศึกษาในรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบั 

“การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Mix model” โดยขอให้

คณะผู้วิจัยมีมุมมองของการท�าหลักสูตรแบบ “Cross discipline” มากกว่า “Single discipline” 

สว่นการท�า In-house MBA ทีเ่นน้ความรว่มมอืจากต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ต้ังขอ้สงัเกตเรื่องการใช้ 

“HUB” ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารท�างานแบบประสานความรว่มมอื Business Partner และใหแ้นวคิดเกีย่วกบั

สถาบนัอุดมศึกษาทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศไทยหลาย ๆ  แหง่ทีเ่ปดิการเรยีนการสอนใน “เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ (Special Economic Zone) ซ่ึงรฐับาลใช้ มาตรา 44 ในการรองรบัการจัดการเรยีนการสอนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ”

ดร. กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร โดยสรุปได้ ดังนี้

 การท�า MBA ในยุคนี้ต้องมองหลาย ๆ  ด้าน การมองว่ามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเป็น “HUB 

ทางการศึกษา และมีที่ต้ังที่ดี” การย้าย (Relocation) ต้องระมัดระวังเรื่องกลุ่มลูกค้าเพราะการ

จัดการศึกษาทั้งหมดในระดับผู้บริหาร (ระดับบัณฑิตศึกษา) จะเน้นเรื่อง Facility เพื่อสร้างจุดขาย

ทางการตลาด ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายอีกลุ่มที่น่าจับตามองคือกลุ่ม “ผู้สืบทอดกิจกการ” หรือกลุ่ม 

“Business Transformation” กลุ่มเป้าหมายนี้จะเน้นเรื่อง “Need how to know” และต้องการที่

ปรึกษา “Consultant” มากกว่า ซึ่งหอการค้าของแต่ละจังหวัดจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ โดย

เน้นความรู้เกี่ยวกับ Risk Management, Finance ที่เกี่ยวกับ Refinance และรัฐศาสตร์ด้านผังเมือง 

ซ่ึงคณะผู้วิจัยต้องผสมผสานแนวคิด Mix and Match หมายความว่า เอก MBA และ Minor

ต้องเป็นศาสตร์ในด้านอื่น ๆ โดยแสดงได้จากรูปภาพที่ 1



247

◆ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ◆

 ในเรื่อง “ประเทศไทย 4.0 คือ “เรียนแบบไม่ต้องมาเรียน” ผู้ทรงคุณวุฒิให้มุมมองว่าคณะ

ผู้วิจัยต้องมองภาพให้เห็นว่า หากกลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายมาจากฐาน นักศึกษาปริญญาตรี ที่ส�าเร็จ

การศึกษา ดังนั้นแหล่งรายได้ก็จะมาจาก “ผู้ปกครอง” ในขณะเดียวกันถ้ามอง “Demand size” และ

เรื่องของ “University Ranking” นั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะสนใจว่าเขาเรียนกับใคร ซึ่งทางคณะผู้วิจัย

อาจจะพิจารณาจับมือ หรือหาความร่วมมือจากต่างประเทศ “MOU กับต่างประเทศ” ผู้ทรงคุณวุฒิยัง

เพิม่เติมในกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นกลุม่ “ ข้าราชการรุน่ใหม่ ” ซ่ึงลกูค้าในกลุม่นีไ้ด้แก่ กระทรวงเศรษฐกจิ 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมองว่า “การบรรจุของ ก.พ. 

เท่ากัน หรือเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่เงินเดือนไม่เท่ากัน (ช�านาญ ➔ ช�านาญการพิเศษ)”

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร โดยสรุปได้ดังนี้

 ในการออกแบบหลกัสตูร MBA ของมหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์นัน้ ควรต้องจบักลุม่ฐานขอ้มลู

ของนักศึกษาที่จบในระดับปริญญาตรี หรือข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยซึ่ง Profile เหล่านี้ มีความ

ส�าคัญในการน�ามาใช้ในการออกแบบ ซ่ึงจะได้เรื่องรูปแบบของ “พฤติกรรมของคน” มาใช้ในการ

พัฒนาและออกแบบ ในมุมมองของมหาวิทยาลัยเอกชนเองน้ันในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายก็เป็นมุม

มองที่ส�าคัญที่ต้องน�ามาใช้ในการพิจารณาเรื่องการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเช่นเดียวกัน ส�าหรับ

การจะเป็น 4.0 ได้นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งประเด็นค�าถามส�าหรับคณะผู้วิจัยว่า “ถ้าเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ในปีนี้จะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบไหน และเราจะเรียนมหาวิทยาลัยแบบไหนในสายบริหารธุรกิจ” 

ซ่ึงการจบออกมาแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือ “ต้องเป็นเจ้าของกิจการ” ดังน้ันต้องได้ความรู้ที่หลากหลาย

ด้าน (ความกว้าง) และรู้ลึกในบางเรื่องที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมี ดังนั้นในการออกแบบหลักสูตร

ที่มีลักษณะผสมผสานนั้นผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้มุมมองของการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีไว้ว่า

แบบดั้งเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 1 ถึง ปี 4 การเรียนวิชาแกน วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ

เรยีนจบไปก็ไม่ได้ความรู้ ใด ๆ  ในการน�าไปประกอบอาชีพได้ จบออกมาภาครฐักจ็ดัอบรมเพื่อต่อยอดให้

รูปภำพที่	1 Business Transformation Group



248

◆ วีณา ซุ้มบัณฑิต สุวิมล เจียรธราวานิช ชานนท์ ชื่นจิตร์ เจตนา สุขอเนก ◆

รูปภำพที่	2 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรผสมผสานวิชาการ และการลงสู่ภาคปฏิบัติ

เปน็ผู้ประกอบการ หรอืผู้บรหิารอีก ดังนัน้การพฒันาและออกแบบหลกัสตูรใหม่ในการเปน็ผู้ประกอบ

การ นักธุรกิจ นักบริหารสายพันธุ์ใหม่ควรเริ่มพัฒนาต้ังแต่ต้น ตามแผนรูปภาพที่ 2 และสามารถ

สรุปประเด็นสาระส�าคัญที่มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกัน ได้ดังตารางที่ 3 

ปี 1

เรียนพื้นฐาน ที่ควรจะรู้ เพื่อดึงความฝันในตัว ของแต่ละคนออกมา ควรจะมีกิจกรรม

ให้เด็กทดลองความคิดเขา ว่าเขาออกเป็นผู้ประกอบการอะไร / ด้านไหน โดยมี

เงื่อนไขว่า “ต้องเอาอาชีพธุรกิจใหม่ ๆ มาน�าเสนอ” ที่มีองค์ความรู้ ที่มี Innovation 

และมี Technology Base เข้ามาน�าเสนอ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างให้คิดและเปิดมุมมอง

ปี 2

สง่เสรมิใหน้กัศึกษารอ้ยเรยีงออกมาเปน็รายงาน / งานวิจัย และน�าเสนอใหต้อบโจทย์

ใหส้อดคลอ้งและตอบโจทย์ในปทีี ่1 “แผนธรุกจิ” สรา้งกระบวนการคิด ปคูวามพรอ้ม

ของนักศึกษา การสร้าง Leadership ให้เกิดขึ้น สร้างองค์กรให้เกิดขึ้นมา เกิดความรู้

ข้ามศาสตร์ สหวิทยาการ “อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากเก่ง อยากรวย” และ

เป็นการสร้างกระบวนการคิดแบบดึงคนมา

ปี 3

ส่งเสริมและสนับสนุน “ตลาดทดลอง (Market Test)” เพื่อน�าเอาภาคสังคม ธุรกิจ

เข้ามาช่วยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมใน

ห้องเรียนเป็น “กิจกรรม” โดยมุ่งเน้นว่าสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาออกแบบเป็นไปได้ ไหม

ปี 4

ออกงานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นการสร้างเวที เพื่อจ�าลองการขายให้

เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเป็นการ “สื่อสารท้ังกับผู้เรียนและองค์กร/มหาวิทยาลัยในมุมมอง

ที่แตกต่างด้วย”
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ตำรำงที่	3 ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญที่มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกัน 

 

สรุปประเด็นจำกกำรท�ำ	Focus	Group	
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1 การผสมผสานการเรียนแบบ “Hybrid learning” หรือ “Mix model”

โดยเน้นการเรียนในที่ตั้งกับภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน

หรือผู้บริหารประหยัดเวลาในการเดินทาง

ü ü ü ü

2 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอยู่ในกลุ่มโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง พลังงานทางเลือก 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยวของ

ประเทศ

ü ü ü  

3 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน / ธนาคาร พนักงาน

ธนาคาร

ü ü

4 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สืบทอดทางธุรกิจ / ทายาททางธุรกิจ / พนักงาน

ที่ก�าลังถูกพัฒนาให้ขึ้นสู่ต�าแหน่งบริหาร

 ü ü  

5 การท�าหลักสูตรแบบ “Cross discipline” มากกว่า “Single discipline” ü ü ü ü

6 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ü ü ü ü

7 การท�า In-house MBA ที่เน้นความร่วมมือจากต่างประเทศ หรือการสร้าง

พันธมิตรกับภาคธุรกิจในประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 

และเพิ่มแหล่งเรียนรู้

ü ü ü ü

8 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “Business transformation” กลุ่มเป้าหมายนี้

จะเน้นเรื่อง “Need how to know” และต้องการที่ปรึกษา “Consultant”

ü ü ü
 

9 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม “ข้าราชการรุ่นใหม่” ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ 

กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวง

ส่งเสริมการเกษตร

 

ü ü
 

 1.4 องค์ประกอบที่ 4 การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

โดยคณะผู้วิจัยพิจารณาเลือกจากรัศมีที่ต้ังของมหาวิทยาลัย และเส้นทางการเดินทางบนถนน

วิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน พบว่ามีจ�านวน 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังปรากฏ

ในตารางที่ 4
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ตำรำงที่	4 การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ประเด็นหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

ม
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ัง
ส
ิต

ม
.ห
อ
ก
ำ
ร
ค
้ำ

ม
.ธ
ุร
ก
ิจ
บ
ัณ
ฑ
ิต
ย
์

ม
.ศ
ร
ีป
ท
ุม

ม
.เก
ร
ิก

ม
.น
อ
ร
์ท
ก
ร
ุง
เท
พ

หลักสูตรมีความแตกต่าง เพื่อมุ่งเน้นความสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพำะกลุ่ม

ü ü

หลักสูตรเน้นการแบ่งกลุ่มวิชาตามศาสตร์บริหารธุรกิจ และกระแส

นิยม

ü ü ü ü ü ü

หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ และมีรายวิชาหลากหลาย

กลุ่มเรียน

ü

หลักสูตรมุ่งเน้นในเรื่อง นวัตกรรม (Innovation) ü ü

หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด (ประมาณ 18 เดือน) ü

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ / วันอาทิตย์ (เพียงวันใด

วันหนึ่งเท่านั้น)

ü ü ü ü ü ü

หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในประเทศ เช่น การประกันภัย 

(ม. ศรีปทุม) / โรงพยาบาล (ม. หอการค้า) / จัดการเรียนการสอน

ร่วมกับ SME Bank เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริง

ü ü ü

หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างประเทศ / สถาบันการ

ศึกษาต่างประเทศ

ü ü ü

หลักสูตรมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย ü ü

หลักสูตรมีจุดเน้นในเรื่องการผ่อนผันการช�าระเงิน ü ü

หลักสูตรมีจุดเน้นในเรื่องการให้ทุนการศึกษา ü

 1.5 องค์ประกอบที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(2S+4M) ในตารางที ่5 และการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ดังรายละเอียดตามตาราง

ที่ 5 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
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ตำรำงที่	5	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S+4M)

จุดแข็ง จุดอ่อน

โครงสร้ำงองค์กร	(Structure)

1. หลักสูตรมีโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับ ท�าให้

การบรหิารงานสามารถท�าได้อย่างรวดเรว็ ไม่ซับซ้อน

2. หลักสูตรใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ท�าให้ได้รับความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

1. โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอาจเป็น

อุปสรรคต่อการท�างานของบุคลากรในหลักสูตร

ระบบกำรบริกำร	(Services)

1. การบริการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง 1. สภาพแวดล้อมที่ไม่จูงใจต่อการเลือกเรียนของผู้เรียน

2. การจัดการและบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน�้า โรง

อาหาร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

บุคลำกร	(Man)

1. บุคลากรมีความเอาใจใส่ ตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

1. บุคลากรยังขาดความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

2. บุคลากรยังขาดประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมท่ี

จะน�ามาใช้ในการเรียนการสอน

3. ขาดอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงที่สามารถดึงดูดผู้เรียนได้

วัสดุ	เครื่องมือและอุปกรณ์	(Material)

1. วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหรือด้าน ICT ยังไม่เพียง

พอต่อความต้องการที่จะใช้ในการเรียนการสอน

2. สภาพโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน ช�ารุดและเก่า ไม่เอื้อ

ต่อการเรียนการสอน และการท�างานส�านักงาน

กำรเงิน	(Money)

1. หลักสูตรมีการจัดการท�าแผนการใช้จ่ายงบ

ประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. งบประมาณในการพัฒนาสื่อ กระบวนการจัดการเรียน

การสอนและเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอ

2. ขาดนโยบายด้านค่าเล่าเรียนท่ีดึงดูดและน่าสนใจ เช่น 

การผ่อนช�าระ (อยู่ในกระบวนการที่ทางคณะผู้วิจัยน�าเสนอ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา)

กำรบริหำรจัดกำร	(Management)

1. หลักสูตรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี 

กรอบทศิทางและเครือ่งมอืในการด�าเนนิการบรหิาร

จัดการ คณะผู้วจัิยร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในการก�าหนด

กรอบและทิศทางในการบริหารหลักสูตร 

1. มีระบบสารสนเทศที่ไม่เป็นปัจจุบันที่ใช้ในการบริหาร

จัดการ

2. ขาดการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกให้ดึงดูด

ดูทันสมัย
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ตำรำงที่	6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

โอกำส อุปสรรค

สภำพสังคม	(Social)

1. จ�านวนศิษย์เก่าของเซนต์จอห์นมีจ�านวนมาก และ

ศิษย์เก่าที่มีความรักเซนต์จอห์น มีความต้องการเรียน

หรือต้องการให้ลูกหลานเรียนน่าจะมีจ�านวนมากเช่นกัน

2. สังคมไทยแลนด์ 4.0 คือต้องการท�าน้อยได้มาก ท�า

มากได้มากกว่า ดังนั้นจึงต้องการเรียนหลักสูตรที่สามารถ

น�าไปช่วยเอื้อต่อการท�างาน ท�าธุรกิจของตนเองได้

โดยตรง

3. หลักสูตรที่ผู้เรียนเลือกเรียนต้องเป็นหลักสูตรที่

ยืดหยุ่น มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับกลุ่ม

ผู้เรียนที่หลากหลาย

1. ผู้เรยีนบางส่วนไม่ทราบ หรอืขาดความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร

2. หลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะใกล้เคียงกันมี

จ�านวนมากและหลากหลาย จึงเกิดการแข่งขันสูง

เทคโนโลยี	(Technological)

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ท�าให้มีความ

ต้องการของผู้บริโภคเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียน

ต้องการเรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ คือ 

เรียนแล้วสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้ทันที

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการเรียน

การสอนในหลากหลายรูปแบบ

1. มีหลักสูตร Online ทั้งของภาครัฐ เอกชน และ

สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศให้เลือก

ศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

สภำพเศรษฐกิจ	(Economic)

1. เศรษฐกิจยุค 4.0 เอื้อประโยชน์ในการจัดการศึกษา

และพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองการท�าธุรกิจ SME ตาม

แนวทางของหลักสูตร

1. สภาพเศรษฐกิจตกต�่า มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

เลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

กำรเมือง	กำรเปลี่ยนแปลงของรัฐบำล	(Political)

1. ภาครัฐก�าลังส่งเสริม EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตะวันออก

1. กฎระเบียบที่เข้มงวดส่งผลต่อการจัดการศึกษา

โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มเปิดด�าเนินการ
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ตอนที่	2	 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	ของมหำวิทยำลัย

	 เซนต์จอห์นที่เหมำะสมกับยุคไทยแลนด์	4.0	

 ในการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาและออกแบบหลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ (MBA) 

ทางคณะผู้วิจัยได้น�าแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องมาใช้ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นที่เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะผู้วิจัยพบว่า

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ที่เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

การสัมมนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาจริง 2. ต้อง

ค�านึงถึงการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นรูปแบบสหวิทยาการ ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7

ตำรำงที่	7 โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

On	Seminar	and	Discussion	50%

Workshop	50%

(Project	Based	or	Problem	Based	Learning	+	

Business	Field	Study)

หน่วยกิต Business	Pitching

วิชาแกน 1 3 PBL

- Business Plan

- Business Showcase

- Business Exhibitions

- Business Research

วิชาแกน 2 3 PBL

วิชาแกน 3 3 PBL

วิชาแกน 4 3 PBL

วิชาแกน 5 3 PBL

วิชาแกน 6 3 PBL

(วิชาเลือกเสรี 1) …แผน ก / แผน ข 3 PBL

(วิชาเลือกเสรี 2) …แผน ก / แผน ข 3 PBL

(วิชาเลือกเสรี 3) …แผน ข 3 PBL

(วิชาเลือกเสรี 4) …แผน ข 3 PBL

Thesis	(12	หน่วยกิต)	/	Independent	Study	(6	หน่วยกิต)
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สรุปผลกำรวิจัย

 1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนั้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การก�าหนดแผนงาน 2) การส�ารวจ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหลักสูตร 3) การเก็บรวบรวม

และสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ 4) การศึกษาคู่หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และ 5) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์นที่เหมาะสมกบัยุคไทยแลนด์ 4.0 คอื 1) รูปแบบของการจดัการเรียนการสอน (Platform) 

ควรมีความยืดหยุ่น และสามารถผสมผสานการท�างานกับเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ และ 2) การผสม

ผสานหลักสูตรจากศาสตร์ในหลายด้านมาผนวกกันให้เป็นรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อให้เหมาะสมกับ

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

 1. ผู้สอนของหลักสูตร MBA ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรท�าหน้าที่เป็น Coach มากกว่า

ผู้สอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตรงตามธรรมชาติของพื้นฐานของผู้เรียน ซ่ึงอาจจะมีพื้นฐาน

ประสบการณ์ทางธุรกิจที่มากน้อยแตกต่างกัน 

 2. ด้านรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน (Platform) ควรท�าความเข้าใจว่า no one site

fit to all คือ ควรมคีวามหลากหลายของรปูแบบ Platform ในการให้บรกิาร ในส่วนรายวชิา 6 รายวชิา 

ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาแกน และในส่วนของผู้สอนควรเน้นการถ่ายทอดประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจ

หรือการประกอบอาชีพจริง รวมถึงทักษะที่ผู้บริหารควรต้องพึงมี 

 3. การสมคัรเรยีนในอนาคตควรให้สามารถกระท�าได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทนัท ีเพือ่ความรวดเรว็ 

และลดขั้นตอนการด�าเนินงาน ซึ่งท�าให้คณะวิชาเข้าถึงตัวผู้เรียนได้ทันที

 4. การท�า Big Data เพื่อช่วยต่อยอดทางธุรกิจ หรือขยายฐานลูกค้า ควรมีการก�าหนด

จากตัวผู้สอนโดยตรง 

 5. การปรับทัศนคติด้าน Mindset ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ โดยคนรุ่นเก่ามักจะท�างาน

ตามกรอบและแนวคิดเดิมที่ขาดการผสมผสานนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

แต่คนรุน่ใหม่จะม ีMindset ทีแ่ตกต่าง โดยจะมคีวามยดืหยุน่ในการผสมผสานการท�างานกบัเทคโนโลยี

มากกว่า 
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◆ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ◆
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