ข้อปฏิบตั ใิ นการศึกษาดูงาน
โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการบริ การเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
……………………………………………………………………………………………………………

ความสํ าคัญของศึกษาดูงาน

การดูงานถือเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิภาคบังคับของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ซึ งมอบหมายให้นกั ศึกษาไป
วางแผน ประสานองค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการเพือเข้าไปสังเกตการณ์ ศึกษาวิธีปฏิบตั ิทีนํามาสู่ การเรี ยนรู ้จริ งใน
หลักการบริ หารธุ รกิจ ในช่วงเวลาสันๆ โดยวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานมีดงั นี
1. เพือเสริ มสร้างทักษะในการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน ตามหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.เพือเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นการบริ หารจัดการธุ รกิจ และความเปลียนแปลงของธุ รกิจและสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
ดังนัน หากการศึกษาดูงานจัดขึนอย่างมีระบบจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษาอย่างมาก ทังในด้านความรู ้
ความเข้าใจ ความสัมพันธ์การทํางานเป็ นทีม การศึกษาดูงานคือกิจกรรมทีช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทัง
แลกเปลียนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ อีกด้วย
รู ปแบบการศึกษาดูงาน (สามารถเลือก 1 วิธี)
1. การศึกษาดูงานใน ณ สถานทีจริ ง (Onsite study tour)
หากท่านต้องการเดินทางไปดูงานสถานทีจริ ง ให้ไปทังรุ่ น สามารถดูจงั หวัดอืนได้ ให้ทาํ เรื องมาทีส่วนกลาง
เพืออนุมตั ิอาจารย์จากส่ วนกลางเพือเดินทางไปศึกษาดูงานตาม (เอกสารแนบ 1)
2. การศึกษาดูงานสถานการณ์เสมือนจริ ง (Online study tour)
*** ใช้ในเฉพาะช่วงเวลาสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 เท่านัน *****
หากในช่วงระยะเวลาทีนักศึกษามีความประสงค์จะไปดูงาน พืนทีท่านอาศัยอยูห่ รื อพืนทีทีจะไปดูงานเป็ น
พืนทีเขตสี แดงหรื อเขตเฝ้าระวัง หรื อมีความเสี ยงต่อการเดินทางและรวมกลุ่มกันไปดูงาน เป็ นหมู่คณะ ให้ท่าน
ประสานกับองค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการทีสามารถให้ความรู ้ท่านในลักษณะดูงาน Online และนักศึกษาทุกท่านต้อง
เข้าร่ วมฟังการบรรยาย ร่ วมกิจกรรมองค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการจัดขึนโดยผ่านช่ องทาง Online ด้วย

แนวทางการเตรี ยมความพร้ อมการดูงาน
ขันตอนที 1 ก่อนไปดูงาน
1.1 กําหนดจํานวนสมาชิ กเป็ นกลุ่ม ย่อยของแต่ละจังหวัด โดยควรต้องจัดจํานวนสมาชิ กในแต่ละกลุ่มให้มีความเท่า
เทียมกันเพือแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบโครงการศึกษาดูงาน และรายงานในแต่ละหัวข้อ
1.2 กําหนดวัตถุประสงค์การดูงาน ขอบเขต คัดเลือกองค์กรให้เหมาะสม
1.3 นักศึกษาเตรี ยมเขียนโครงการศึกษาดูงาน (ดูเอกสารแนบ 1) เพือเสนอไปยังรองอธิ การบดีสาขาวิทยบริ การ
1.4 ตัวแทนนักศึกษาสามารถประสานงานไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการเอง โดยแจ้งความจํานงกรอก
เอกสาร (ดูเอกสารแนบ 2) ส่งมายังโครงการ เพือให้โครงการฯ ออกหนังสื อราชการให้
1.5 ศึกษาข้อมูลเบืองต้นขององค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการทีจะไปดูงาน
ขันตอนที 2 ระหว่างดูงาน
2.1 จัดกลุ่ม วางแผนการรับผิดชอบ
2.2 ตังคําถาม ดําเนินกิจกรรมให้เกิดความเรี ยบร้อย
ขันตอนที 3 หลังดูงาน
3.1 จัดทําหนังสื อขอบคุณองค์กร/บริ ษทั /ผูป้ ระกอบการ
3.2 ประเมินความรู ้ทีได้หลังการศึกษาดูงาน
3.3 จัดทําเอกสารทีเกียวกับการศึกษาดูงาน
3.4 เตรี ยมนําเสนอ (Presentation) ให้แก่อาจารย์ทีปรึ กษาในแต่ละกลุ่ม (สามารถนําเสนอทาง Online)
เอกสารทีต้ องส่ งโครงการ (จัดเป็ น .PDF file และ email เข้ าโครงการ)
1. รายงานการศึกษาดูงาน (ดูเอกสารแนบ 3) 1 เล่ม/1 กลุ่ม ส่ง 1 เดือนนับตังแต่วนั ดูงาน ทังนีการดูงานให้เสร็ จสิ น
ภายใต้ปฏิทินทีโครงการกําหนดไว้ (เอกสารแนบ 4)
2. เอกสาร/หลักฐานตอบรับการดูงานจากองค์กร/บริ ษทั
3. หลักฐานการแสดงว่านักศึกษาได้ไปดูงาน เช่น ภาพถ่าย (กรณี ดูงาน Onsite) Vdo clip บันทึกการดูงาน
(กรณี ดูงาน online)

ติดต่ อโครงการ
ไปรษณีย์
โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการบริ การเฉลิมพระเกียรติ
(เอกสารเกียวกับการศึกษาดูงาน)
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถ.รามคําแหง หัวหมาก กทม. 10240
Email: mbacampus.ram@gmail.com
Website: www.mba-campus.ru.ac.th
เบอร์ โทรผู้ประสานงาน/Line ID:
คุณสรัณภัทร (ปุ๋ ย) 094-478-2121
คุณนริ นทร์ (อาม) 086-374-0154
เบอร์ โครงการฯ - -

รายชื ออาจารย์ ทปรึ
ี กษาการศึกษาดูงาน
สาขาวิทยบริ การจังหวัดหนองบัวลําภู
อ.ปุณณะ คงสว่าง
อ.ปิ ยวัฒน์ ปิ นประชาสรร
อ.ศรัญญา เนียมฉาย
สาขาวิทยบริ การจังหวัดเชียงราย
อ.ดร.นีลนารา วงษ์เกิด
อ.ดร.ปิ ยะนุช เงินชูศรี
อ.ปุณณะ คงสว่าง
สาขาวิทยบริ การจ.ตรัง
อ.ดร.นีลนารา วงษ์เกิด
อ.ปิ ยวัฒน์ ปิ นประชาสรร
อ.ศรัญญา เนียมฉาย

ภาคผนวก
เอกสารแนบ 1 (ตัวอย่าง) วิธีการเขียนและตัวอย่ างโครงการศึกษาดูงาน
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด............
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่...... (รุนที่ ......)
คณะบริหารธุรกิจ จังหวัด................... จํานวนนักศึกษา..........
2. สถานภาพโครงการโครงการตอเนื่อง :
3. แผนจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร : จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน :
4. กิจกรรม:
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรม (โครงการจังหวัด)
5. หลักการและเหตุผล:
ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเปดการ
เรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่...... (รุนที่......)
เพื่อใหการเรียนการสอนดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิ์ภาพทางโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ กลุมที่..... (รุนที่ .....) ไดพิจารณาแลวเห็นวา การเปดโอกาสใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เ พื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเปนประโยชนแกนักศึกษาอยา งยิ่ง เนื่องจากชวยเพิ่ม พูนความรูป ระสบการณ กับ
สถานการณทางธุรกิจอันจะเปนประโยชนกับนักศึกษาและเพื่อรองรับธุรกิจสูการแขงขัน ในตลาดอาเซียนปจจุบันและใน
อนาคต โดยนักศึกษาสามารถใชโอกาสในการศึกษาดูงาน ศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจตามหลักทฤษฎีและสถานการณจริงที่สามารถเรียนรูและนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของนักศึกษาไดจริง
6. ความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด.....................
พันธกิจ )Mission) :
ผลิตบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหมีความรู ความสามารถใน
เชิงบริหารจัดการทักษะพัฒนาการใหมีความรูทันสมัยที่
หลากหลายสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาประสงค )Goal) :
นักศึกษามีความรูดานบริหารธุรกิจ คุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม และตลาด
แรงงาน
ยุทธศาสตร )Strategy) :
เรงรัดการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อประกอบ การเรียน
การสอน โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย
พันธกิจ )Mission) :
การสรางโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ

เปาประสงค )Goal) :
การพั ฒ นาศั ก ยภาพการอยู รว มในสั ง คมการประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางการแขงขัน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร )Strategy) :
สรางและประกัน โอกาสการเขา ถึง บริการการศึ กษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา สงเสริมการจัดบริการดาน
วิชาการแกชุมชนสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประสานงานแนวความคิดทางวิชาการกับสถานการณทางธุรกิจจากการ
ดูงานนอกสถานที่
2. เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหนักศึกษา
3. เพื่อสรางเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษาและสถาบันการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ : วันที่
9. สถานที่ดําเนินโครงการ ณ :
10. วิธีดําเนินการ ตัวอยาง
1. เขาเยี่ยมชมกิจการและรับฟงบรรยายจากวิทยากร
2. อภิปรายและซักซอม ถามปญหาตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานที่ไปดูงาน
3. อภิปรายกลุมยอยและเตรียมงานเพื่อเสนอ
4. นําเสนอผลการศึกษาดูงานตออาจารยที่ปรึกษา
11. วิทยากร ตัวแทนของบริษัท : จํานวน ทาน .......
12. ผูเขารวมโครงการ:
1. อาจารยที่ปรึกษา
ทาน ......
2. เจาหนาที่
ทาน ......
3. นักศึกษา
คน ......
รวม
คน ......
13. กิจกรรมยอยของโครงการ:
1. นําเสนอผลการดูงาน
2. กิจกรรมกลุมยอยและสันทนาการ

ระยะเวลา ปงบประมาณ 256๕
ระยะเวลา ปงบประมาณ 2565

14. งบประมาณ :
☑ งบอื่นๆ (นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย)
หมายเหตุคาใชจายในครั้งนี้นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ และรายจายสามารถถั่วเฉลี่ยกันไดทุกรายการ :
รายละเอียดกิจกรรมยอย ระยะเวลา (ปงบประมาณ)
งบดําเนินงาน : (คน .........)ตัวอยาง
1. คาอาหารกลางวัน (โตะละ 1,๐๐๐ บาท) X จํานวน ๕ โตะ
2. คารถตูปรับอากาศ (คันละ 1,200 บาท) X จํานวน ๔ คัน
๓. คาเสื้อรุน (ตัวละ 240 บาท) X จํานวน ๓๙ ตัว
๔. คาของที่ระลึก

= 5,000 บาท
= 4,800 บาท
= 9,360 บาท
= ๒,500 บาท
รวม = 2๒,๖๖0 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันหกรอยหกสิบบาทถวน)
หมายเหตุ***: คาใชจายในครั้งนี้นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ

15. การติดตามและประเมินผล : นําเสนอสรุปผลการศึกษาดูงานตออาจารยที่ปรึกษา
16. ผูรับผิดชอบโครงการ : นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่ ...... รุน ที่ ......
จังหวัด...................... คณะบริหารธุรกิจ

17. อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่สาขาฯ
1. อาจารยที่ปรึกษา
2. เจาหนาที่สาขา
18. ผลผลิตผลลัพธของโครงการ/
ผลผลิตผลลัพธ/
ผลผลิต
1. ได นํ า ความรู ม าประสมประสานการ
ปฏิบัติจริงตามสถานการณทางธุรกิจ
2. ได ป ระสบการณจ ริง จากการเขา ศึ ก ษา
ภาคปฏิบัติ
3. มีความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
ผลลัพธ
1. มีความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติจริง
ทางธุรกิจ
2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษากับ
ภาคธุรกิจ
3. มีความผูกพันระหวางกัน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ระยะเวลา
(ปงบประมาณ)

ระดับความพึงพอใจ

3.51 ขึ้นไป

ปงบประมาณ
พ.ศ.256๕

ระดับความพึงพอใจ

3.51 ขึ้นไป

ปงบประมาณ
พ.ศ.256๕

กําหนดการศึกษาดูงาน
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด...................
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด.......................
วันที่......ธันวาคม 2564 (ตัวอยาง)
08.00 น . นักศึกษาพรอมกัน ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม
08.30 น . ออกเดินทางโดยรถตู 4 คัน
09.20 น . เดินทางถึง บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด สถานที่ตั้ง ม.3 ถ.พราว – เชียงใหม ต.สันทราย
อ.แมแฝก จ.เชียงใหม 50290
09. .น 30 เริ่มลงทะเบียนการศึกษาดูงาน
10. 00น . ศึกษาดูงาน ณ หองประชุม บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด
.น 12.30 รับทานอาหารกลางวัน ณ ราน ครัวชานเมือง สันทราย
14.00 น . กิจกรรมกลุมยอยและสันทนาการ
15.00 น . เดินทางถึง ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
1. คณะและผูรวมเดินทางในการศึกษาดูงาน บริษัท พรีเมี่ยมฟูด จํากัด จะตองตรวจ Antigen Test
Kit ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และรวบรวมขอมูลสงใหกับบริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด กอนเขาดูงานใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
2. การแตงกายในการเขาศึกษาดูงาน นักศึกษาทุนคนตองสวมหนากากอนามัย สวมเสื้อรุน เสื้อสูท
สวมรองเทาหุมสนมิดชิด กางเกงขายาวสุภาพ หรือเสื้อนอกที่มีตรามหาวิทยา **

รายชื่อนักศึกษาที่ไปดูงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

เอกสารแนบ 2 ขอจดหมายขอความอนุเคราะห์ เข้ าไปดูศึกษาดูงาน

ที่ อว ๐๖๐๑/๐๓.campus

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๑๐๒๔๐

.

ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชม......................................................
เรียน ........................................................................................................
ดวยโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่.... (รุนที่....) จังหวัด
...................... คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อันจะเปนการเพิ่มพูนวิสัยทัศน
ประสบการณตางๆ ใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในเชิงบริหารจัดการทักษะ พัฒนาการให มีความรูทัน สมั ย ที่
หลากหลาย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อใหการจัดการศึกษาดูงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โครงการบริห ารธุรกิจ มหาบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่..... (รุนที่......) จังหวัด...................... คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พิจารณาแลวเห็นวา.......................................... เปนองคกรที่มีความโดดเดนในการ.............................................................
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานใหนักศึกษาจํานวน ......... คน ไดเขาศึกษาดูงานที่.................................ในวันที่ ..........
............ ๒๕..... เวลา ................ – .............. น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหจักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.นีลนารา วงษเกิด)
ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๒๒๖ กด ๒๑๑๐

เอกสารแนบ 3
หัวข้อรายงานการศึกษาดูงาน
1. บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
2. ประวัติโดยย่อของกิจการ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์
4. วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิจ
5. แผนการตลาด
6. แผนการจัดการและแผนกําลังคน
7. แผนการผลิต/ปฏิบตั ิการ
8. แผนการเงิน
9. แผนการดําเนิ นงาน
10. แผนฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 4 ปฏิทินการศึกษา
(ตารางไม่ เป็ นทางการ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม)
พ.ค. 2565 - 11 มิ.ย. 2565 เรี ยนวิชา BUS 750 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด
มิ.ย. 2565 - 23 ก.ค. 2565 นักศึกษาอยูใ่ นระหว่างการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
ส.ค. 2565 - 10 ก.ย. 2565 เรี ยนวิชา BUS 750 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงิน
ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565 เรี ยนวิชา BUS
เดือนพฤศจิกายน 2565

การจัดการเชิงกลยุทธ์

เตรี ยมกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ

