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ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธองคการ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in  
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ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารคนและกลยุทธองคการ) 
      บธ.ม. (การบริหารคนและกลยุทธองคการ) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration (People Management and Organization Strategy) 
     M.B.A. (People Management and Organization Strategy) 
   

ความเปนมาและจุดเดนของสาขา 
 สถาบันฯ ไดกําหนดปรัชญาของสถาบันฯ วา “การศึกษาคือบอเกิดแหงภูมิปญญา ( Education in the Matrix of 
Intellect) และจัดการศึกษาโดยใชระบบ  Work-Based Education ท่ีมุงเนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการ
สรางสรรคนวัตกรรมโดยความรวมมือกับองคการธุรกิจและสอดคลองกับกรอบแนวความคิดในการจัดการศึกษาแบบ DJT 
Model (Deutsche Japan Thailand) กลาวคือ ใชองคความรูท่ีมีการพัฒนาจากตะวันออกผสมประสานกับตะวันตก เนน
การเรียนรูจากการไดปฏิบัติหรือประสบการณท่ีไดผานกรณีศึกษาท่ีเปนการประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ 
 โดยความเช่ือในปรัชญาพ้ืนฐานขางตน และใหมีความสอดคลองกับสาระสําคัญของหลักสูตรน้ี    ซึ่งเปนหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกําหนดปรัชญาของหลักสูตรไวดังน้ี 
 “สรางผูนําในอนาคต ” เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเปนการเตรียมความพรอมใหผูบริหารใหมีความสามารถในการบริหาร
องคการไดอยางเต็มศักยภาพท่ีมีอยู และมีความสมบูรณพรอมในดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเติม
เต็มความรูและรับประสบการณ ท้ังมิติขององคการและมิติดานคนจากนักวิชาการและผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ  ใน
ปจจุบันเพ่ือกาวสูความเปนผูนําท่ีสมบูรณ ในอนาคต” 
 
ความสําคัญ 
 คนมีคุณคามีความสําคัญสูงสุดในองคการ ดังน้ัน การท่ีองคการท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจจะยกระดับสูองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) โดยการจัดระบบและมีการพัฒนาองคการในทุกดานแลว จะตองมีการ
พัฒนามนุษยใหมีประสิทธิภาพจึงจะเปนพลังขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมายดังกลาวได 
 การท่ีสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนมีสถานท่ีตั้งแวดลอมดวยองคการขนาดกลางและขนาดใหญ  จํานวนมาก จึง
เปนโอกาสอันดีท่ีสถาบันฯ จะมีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถขององคการเหลาน้ัน ซึ่งจะเปน      การยกสถานะการแขงขัน
ของประเทศโดยรวมดวย 
 
เนื้อหาวิชาเดน  

• การบริหารผลงานเชิงกลยุทธและขีดความสามารถของคน 

• การบริหารความกาวหนาในอาชีพและผูมีความสามารถสูง 

• การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบธุรกิจสมัยใหม 



• การเปลี่ยนผานและพัฒนาองคการ 

• การนําองคกรเพ่ือสรางนวัตกรรม 

• การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

• การบริหารคนและกลยุทธธุรกิจในยุคพลิกผัน 

• การเปนผูประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
  วัตถุประสงค 

       1. ผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งมีคุณลักษณะดังน้ี 
1.1 มีความรูความเขาใจกลยุทธในการบริหารคนและกลยุทธองคการอยางมืออาชีพ 
1.2 สามารถประยุกตความรูท่ีไดไปใชกับองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจไดอยาง สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมขององคการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
1.3 มีความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และคุณธรรม 
1.4 มีความสามารถในการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู เผยแพรความรูและ

ใชในการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางด ี
  2. สรางหรือพัฒนาองคความรูดานการบริหารคนและกลยุทธองคการเพ่ือเปนประโยชนทางการบริหาร และ

การพัฒนาทางวิชาการในอนาคต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผูท่ีตองการประกอบอาชีพงานในสายงาน HR ตามสถานประกอบการในฐานะผูเช่ียวชาญหรือหัวหนาหนวยงาน 
ผูบริหารท่ีตองการขยายองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นัก HR มืออาชีพท่ีตองการเพ่ิมศักยภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนตน ตลอดจนผูบริหารองคกรทุกระดับ ตั้งแตระดับตน กลาง และสูง ท่ีตองการเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารทีมงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถพัฒนาองคการอยางยั่งยืนได 

 
ความเชี่ยวชาญการศึกษา 
 องคความรูจากการบริหารคนดวยผูเช่ียวชาญโดยตรงเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีผสมผสานระหวางความรูดานการ

บริหารคนแนวใหม รวมกับการบริหารองคกร และความเขาใจธุรกิจเขาไวดวยกันเพ่ือสรางผูนําองคกรแหงอนาคต  นอกจากน้ี
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนยังไดเปน ศูนยรับรองคุณวิฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย HRCC  อีกดวย 
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทาทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทุกสถาบันการท้ังในประเทศ
และตางประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง 
 
เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษา ประกอบดวย 

การสอบวัดความรู 2 รายวิชา (กรณีสอบชิงทุน) คือ 
- วิชาภาษาอังกฤษ    

- วิชาการบริหารคนและกลยุทธองคการ 

การสอบสัมภาษณโดยผูบริหารและคณาจารยของสถาบัน 
 
หลักฐานในการสมัครเรียน 

1) ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด 
2) สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ 1 ฉบับ 
3) สําเนา Transcript ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 
4) สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
5) รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
6) หนังสือรับรองการทํางาน สําเนาปริญญาบัตร เอกสารการเปลี่ยนช่ือ จํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี  



 
สถานท่ีเรียน 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 85/1 หมู2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120  
 

เปดเรียนภาคเสาร หรือ อาทิตย วันใดวันหนึ่ง 

วันเสารเวลา 08.30 - 18.30 น.  
  
 

คณาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
วิทยากรพิเศษ 

ตัวอยางวิทยากรพิเศษของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยากรพิเศษ 
ตัวอยางวิทยากรพิเศษของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
โครงสรางประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธองคการ 

Master of Business Administration Program in People Management and Organization Strategy 
 

การศึกษาตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

แผนการเรียนการศึกษา  
 มีแผนการเรียนใหเลือก 2 แผน คือ แผน ก2 และ แผน ข ดังตอไปน้ี 

แผน ก2 
- หมวดวิชาบังคับ              21  หนวยกิต  
- หมวดวิชาเลือก              3   หนวยกิต  
- วิทยานิพนธ                    12   หนวยกิต  

แผน ข 
- หมวดวิชาบังคับ               21  หนวยกิต  
- หมวดวิชาเลือก                12   หนวยกิต  
-การคนควาอิสระ                 3    หนวยกิต 

 

โครงสร้างหลกัสูตรแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
   1) กลุมวิชาปรับพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนความรูและทักษะทางบริหารธุรกิจตองเรียน รายวิชาเสริม
พ้ืนฐาน (โดยไมนับหนวยกิต)  ดังน้ี 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 

1970701 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(English for Graduate Studies) 

2(2-0-4) 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

1970702 สถิติเพ่ือการจัดการ 
(Statistical Methods for Management)        

2(2-0-4) 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

1970703 การจัดการกลยุทธธุรกิจสมัยใหม 
(Strategic Management for Modern Business) 

2(2-0-4) 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

1970704 การบริหารคนและกลยุทธองคการ 
(People Management and Organizational Strategy) 

2(2-0-4) 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

 

หมวดรายวิชา หลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 (หนวยกิต) 

แผน ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) NC NC 

2.  หมวดวิชาบังคับ 21 21 

3.  หมวดวิชาเลือก 3 12 

4.  วิทยานิพนธ 12 - 

5.  การศึกษาคนควาอิสระ - 3 

รวม 36 36 



     2)  หมวดวิชาบังคับ  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  ตองศึกษารายวิชาบังคับ  จํานวน 21 
หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 
1972701 การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบธุรกิจสมัยใหม 

(Development and Reinvention of Modern Business 
Model) 

3(3-0-6) - 

1972702 การนําองคกรเพ่ือสรางนวัตกรรม 
(Leading Innovative Organization) 

3(3-0-6) - 

1972703 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธและขีดความสามารถของคน 
(Strategic Performance Management and People 
Capability)                                                                                 

3(3-0-6) - 

1972704 การเรียนรูและการจัดการความรู 
(Learning and Knowledge Management) 

3(3-0-6) - 

1972705 การบริหารความกาวหนาในอาชีพและผูมีความสามารถสูง  
(Career and Talent Management) 

3(3-0-6) - 

1972706 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ 
(Research Methodology for Management) 

3(3-0-6) - 

1972707 การเปลี่ยนผานและพัฒนาองคการ 
(Organizational Transformation and Development) 

3(3-0-6) - 

          
3) หมวดวิชาเลือก  ใหเลือกจากกลุมวิชาเลือกกลุมใดกลุมหน่ึง 

 -  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือก  จํานวน 3 หนวยกิต  

 -  สําหรับแผน ข   ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือก  จํานวน 9 หนวยกิต  

 ประกอบดวยรายวิชาดังน้ี    
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 
1973701 การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการสรางแบรนดนายจาง  

(Manpower Planning, Sourcing, and Employer 
Branding) 

3(3-0-6) - 

1973702 การโคช และการเปนพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) 

3(3-0-6) - 

1973703 การใหรางวัล ความผูกพันและการสรางประสบการณท่ีดีใหกับ
พนักงาน 
(Rewarding, Engagement, and Employee Experiences) 

3(3-0-6) - 

1973704 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Data Analytics for Business Decision) 

3(3-0-6) - 

1973705 การเปนผูประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Business and Entrepreneurship in Digital Economy) 

3(3-0-6) - 

1973706 การบริหารคนและกลยุทธธุรกิจในยุคพลิกผัน 
(People Management and Organization Strategy in 
Disruptive Situation) 

3(3-0-6) - 

 
4) วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 36 หนวยกิต 



 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 

1974701 วิทยานิพนธ   
(Thesis) 

36(0-108-0) - 

 
5) วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 12 หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 
1974702 วิทยานิพนธ  

(Thesis) 
12(0-36-0) - 

 
6) การคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษา แผน ข จํานวน 6  หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน 
1974703 การคนควาอิสระ 

(Independent Study) 
6(0-18-0) - 

 
  

 3.1.4 แผนการศึกษา     
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
1972701 การพัฒนาและเลือกสรร

รูปแบบธุรกิจสมัยใหม 
3 1972705 การบริหารความกาวหนาในอาชีพ

และผูมีความสามารถสูง  
3 

1972702 การนําองคกรเพ่ือสราง
นวัตกรรม  

3 1972706 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ 3 

1972703 การบริหารผลงานเชิง กล
ยุทธและขีดความ สามารถ
ของคน 

3 1972707 การเปลี่ยนผานและพัฒนา
องคการ 
 

3 

1972704 การเรียนรูและการจัดการ
ความรู  

3 xxxxxxx หมวดวิชาเลือก  3 

รวม 12 รวม 12 

 
ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
1974702 วิทยานิพนธ 1 6 1974702 วิทยานิพนธ 2 6 

รวม 6 รวม 6 



 
 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา แผน ข 
 

ชั้นปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
1972701 การพัฒนาและเลือกสรร

รูปแบบธุรกิจสมัยใหม 
3 1972705 การบริหารความกาวหนาในอาชีพ

และผูมีความสามารถสูง  
3 

1972702 การนําองคการเพ่ือสราง
นวัตกรรม 

3 1972706 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ 3 

1972703 การบริหารผลงานเชิง กล
ยุทธและขีดความ สามารถ
ของคน                                                                                

3 1972707 การเปลี่ยนผานและพัฒนา
องคการ 

3 

1972704 การเรียนรูและการจัดการ
ความรู  

3 xxxxxxx หมวดวิชาเลือก  3 

รวม 12 รวม 12 
 

ชั้นปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx หมวดวิชาเลือก  3 1974703 การคนควาอิสระ 6 
xxxxxxx หมวดวิชาเลือก  3    

รวม 6 รวม 6 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารคนและกลยุทธองคการ 
1) กลุมวิชาปรับพ้ืนฐาน 
1970701 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา            2(2-0-4) (ไมนับหนวยกิต)              
 (English for Graduate Studies)                                 
  ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียน รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

      English language skills in listening, speaking, reading, and writing for graduate 
studies. 

 
1970702 สถิติเพ่ือการจัดการ   2 (2-0-4) (ไมนับหนวยกิต) 
 (Statistical Methods for Management)                    
                 สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานท่ีมีความจําเปนตองใชในการบริหาร การบริหารคนและกลยุทธ
องคการ หรือใชในการศึกษา การทําวิจัยรวมถึง การวิเคราะห การประเมิน การวัดผล และการประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอร การแปลผลและประยุกตใชผลการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือการบริหารจัดการ 



 Descriptive and inferential statistics that are needed in administration, people 
management and organization strategy or in education; conducting research, including 
analysis, evaluation, measurement, and computer processing; interpretation and application 
of statistical analysis results for management. 
 
1970703 การจัดการกลยุทธธุรกิจสมัยใหม 2(2-0-4) (ไมนับหนวยกิต) 
 (Strategic Management for Modern Business)          
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือใน การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ กระบวนการ
วางแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดกลยุทธองคกร กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเฉพาะหนวยงาน ประกอบดวย ดานการตลาด  
ดานการเงิน ดานการปฏิบัติการ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ รวมถึงรูปแบบธุรกิจท่ีทันสมัย  
และการจัดการเชิงกลยุทธดวยจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสรางความยั่งยืนทางธุรกิจ 
 Concepts, theories, processes, and tool in strategic management of business; 
strategic planning process for determining corporate strategy; business strategy; functional 
strategies that consisting of marketing, finance, operations, implementation, strategic control 
including modern business models and strategic management with business ethics and 
social responsibility to create business sustainability.  
 
1970704    การบริหารคนและกลยุทธองคการ           2(2-0-4) (ไมนับหนวยกิต) 

     (People Management and Organizational Strategy)   
       แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการบริหารคนและกลยุทธองคการ หลักการบริหาร
คนท่ีมีทิศทางสอดคลองกับกลยุทธองคการ ประกอบดวย กลยุทธการบริหารคน การกําหนดโครงสรางองคการ
และกระบวนการทํางาน การกําหนดงานและระดับตําแหนงงานในองคการ การวางแผนอัตรากําลังคน การ
สรรหาและการคัดเลือก สมรรถนะและการบริหารผลงาน การจัดการคาตอบแทน การเรียนรูและการพัฒนา
คน พนักงานสัมพันธ การบริหารเสนทางสายอาชีพและการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง และการ
ปฏิบัติดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  
 Concepts, theories, processes, and tools in people management and 
organizational strategies. Principles of people management align with directions of 
organizational strategies that consist of defining people management strategy, organizational 
structure and work processes, job assignments and job levels in the organization, manpower 
planning, recruitment and selection, competency and performance management system, 
compensation management, learning and development, employee relations, career path 
management and talent management, practice in strategic management. 
 
2) หมวดวิชาบังคับ 
1972701  การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบธุรกิจสมัยใหม  3(3-0-6) 
 (Development and Reinvention of Modern Business Model)  
 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการบริหาร การพัฒนาเพ่ือ เลือกใชและ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสูเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การกําหนดตําแหนงและระบบนิเวศทางธุรกิจใหครอบคลุมตลอดหวงโซคุณคา การหาโอกาสทางธุรกิจ 
รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การเงิน  การบริการ และ



ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ การจัดการธุรกิจในสภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยงและภัยมืดของธุรกิจยุคใหม และ
กรณีศึกษาตาง  ๆ
 Concepts, theories, management technics, development for choosing and 
transforming the business model into a digital economy,  defining position and business 
ecosystems throughout the value chain, finding business opportunities, business model, 
business management with digital technology, marketing, financial, services, intelligent 
manufacturing systems, business management in a crisis, risk management in black swan of 
modern business, and case studies. 
 
1972702 การนําองคกรเพ่ือสรางนวัตกรรม   3(3-0-6) 
 ( Leading Innovative Organization) 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสรางสรรค การพัฒนา
นวัตกรรม ธุรกิจ ผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการทํางานและทักษะท่ีจําเปนของผูนําเชิงนวัตกรรม เชน 
การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคงานนวัตกรรม กระบวนการทํางานรองรับภารกิจ นวัตกรรม การ
บริหารแบบ Agile Team หรือการบริหารโครงการ 
 Concepts, theories, processes, and tools for creative development, development 
of business innovations, products, services or work processes and necessary skills of 
innovative leaders, such as creating a culture that is conducive to creative innovation. The 
work process support mission, innovation, agile team management or project management. 
 
1972703  การบริหารผลงานเชิงกลยุทธและขีดความสามารถของคน   3(3-0-6) 
 (Strategic Performance Management and People Capability)   
 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในระบบบริหารผลงาน เริ่มจากการถายทอดกลยุทธองคการ สู
ระดับทีมงาน และบุคคล  การติดตามผลงานเพ่ือขับเคลื่อนตามกลยุทธ รวมท้ังการสรางขีดความสามารถของ
คนท่ีสอดคลองกับความสามารถหลักและกลยุทธองคการ  และการพัฒนารูปแบบการทํางานท่ีสามารถดึง
ศักยภาพสูงสุดของบุคลากร  เชน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงา น (Key Performance Indicators) และการ
ตั้งเปาหมายและวัดผล ลัพธ (Objectives and Key Results) และทักษะท่ีจําเปนในการบริหารผลงาน เชน 
การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาตางๆ 
 Concepts, theories, and processes of performance management system. 
Beginning with the transfer of organizational strategies to team and individual levels, 
performance follow-up to drive strategy as well as building capability of people in line with 
the core competencies and organizational strategies and development of working models 
that can maximize the potential of the workforce such as key performance indicators, 

objectives and key results, and skills required in performance management such as 
performance feedback, and case studies. 
 
1972704 การเรียนรูและการจัดการความรู   3(3-0-6) 
 (Learning and Knowledge Management) 



 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเรียนรู และการพัฒนาขีดความสามารถของคนให
สอดคลองกับกลยุทธองคการ ดวยการวัดและการบริหารโปรแกรมการเรียนรู การฝกอบรม การพัฒนา การ
เรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาทัศนคติและทักษะเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต การบริหารทรัพยากร เทคโนโลยีการ
เรียนรูและสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การจัดการความรู และพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการบริหารการเรียนรู เชน การเปนวิทยากรฝกอบรม หรือ กระบวนกร (Facilitator) 
 Concepts, theories, and learning processes for learning and developing human 
capacity in accordance with organizational strategies with measurement and management of 
learning programs, training, development, self-learning, development of attitudes and skills 
for lifelong learning, resource management, learning technology and promoting an 
environment conducive to learning, knowledge management, and development of learning 
organization, the skills required for learning management, such as a trainer or a facilitator. 
 
1972705  การบริหารความกาวหนาในอาชีพและผูมีความสามารถสูง  3(3-0-6) 
 (Career and Talent Management) 
 แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความกาวหนาในอาชีพ การบริหารผูสืบ
ทอดตําแหนงงาน และการบริหารผูมีความสามารถสูง ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาผูมี
ความสามารถสูง เพ่ือสรางผูนําในอนาคต    
 Concepts, principles and practices regarding career advancement management, 
succession management, and talent management: as recruiting and selecting, developing 
and retaining talented employee to create future leaders.  
 
1972706 ระเบียบวิธ ีวิจัยเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Management) 
 ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย ท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และวิธีผสมผสานท่ีเหมาะสม
กับปญหาการวิจัยเพ่ือนวัตกรรมดานการจัดการคนและองคการ รวมถึงกระบวนการทบทวนวรรณกรรม การ
เก็บรวบรวมขอมูล การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย  
 Research methodology and research implementation on both qualitative, 
quantitative methods and mixed method that are appropriate for research problems for 
human and organizational innovation management, the literature review process, data 
collection, creating and validating the quality of research tools, data analytics and ethics for 
researchers that include outline writing and research reports and research evaluation. 
    
1972707 การเปล่ียนผานและพัฒนาองคการ   3(3-0-6) 
 (Organizational Transformation and Development)   
 แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ ในการเปลี่ยน ผาน และการพัฒนาองคการ การใชเครื่องมือ
สอดแทรกในระดับบุคคล ทีมและองคการใน การเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล การพัฒนาองคกรสูสากล  การ
เตรียมความพรอมในการทํางานขามวัฒนธรรม และการสรางองคกรแหงความยั่งยืน  และทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการเปนนักพัฒนาการเปลี่ยนผานและพัฒนาองคการ เชน การสื่อสาร  การเปน Change Facilitator 



 Concepts, theories, and changing processes and organizational development; 
using of intervention on individual, team, and business level in the transition to digital 
organization, international organization development; preparation for cross-cultural work and 
creating a sustainable organization; and skills required for being a transitional and 
organization developer such as communication skill, change facilitator’s skill. 
 
3) หมวดวิชาเลือก 
 

1973701 การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการสรางแบรนดนายจาง   3(3-0-6) 
 (Manpower Planning, Sourcing, and Employer Branding) 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือการวางแผนกําลังคน  การสรรหาใหสอดคลองกั บ
เปาหมายและทิศทางองคการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรางแบรนดนายจาง และปจจัยสราง
คุณคาเพ่ือดึงดูดคนเกงเขามาทํางานในองคการ การบริหารระบบและพัฒนาเครื่องมือคัดเลือกตามแผน
กําลังคน  เชน การรับสมัครและคัดเลือกผานระบบดิจิทัล การจางหนวยงานภายนอก การใชระบบอัต โนมัติ 
และทักษะท่ีจําเปนในการวางแผนกําลังคน การสรรหา การสัมภาษณ และการสรางแบรนดนายจาง 
 Concepts, theories, processes, and tools of manpower planning, sourcing in line 
with organizational goals and directions, both quantitative and qualitative; employer 
branding and employee value preposition factor to attract the source of manpower to work 
in the organization; system management; development of tools for selection according to 
the manpower plan such as digital recruitment and selection, outsourcing, automation, and 
skills required for manpower planning, sourcing, interview, and employer branding. 
 
1973702 การโค ช และการเปนพ่ีเล้ียง      3(3-0-6) 
 (Coaching and Mentoring) 
 แนวคิด หลักการ เทคนิคการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  การโคช การเรียนรูจากการปฏิบัติกับโคช 
การใหคําปรึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนําเพ่ือใหเหมาะสมกับการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติการโคช การใหคําปรึกษาและการเปนพ่ีเลี้ยง การประยุกตใชในองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคนในองคการ การพัฒนาทัศนคติและทักษะท่ีจําเปนของการเปนโคช และพ่ีเลี้ยง 
 Concepts, principles, techniques for action learning, coaching, practical coaching, 
consulting, mentoring, and leadership personality development to be suitable for learning 
by practice with coaching, consulting, and mentoring. Applying in organization to increase 
efficiency in people development in organization, development of attitude and skills as 
needed to be a coach and mentor. 
 
1973703    การใหรางวัล ความผูกพันและการสรางประสบการณท่ีดีใหกับพนักงาน   3(3-0-6) 

 ( Rewarding, Engagement, and Employee Experiences) 
 แนวความคิดและแนวปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธการใหรางวัลผลตอบแทนซ่ึงประกอบดวย 
คาจางและเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืน ๆ การจัดทําโครงสรางระบบคาตอบแทน การยอมรับใน
คุณคาของคนและผลงานใหเหมาะสมกับกลยุทธองคการ และการแขงขันในตลาดแรงงาน การสรางความ
ผูกพันของพนักงานตอองคการ การสรางประสบการณท่ีดีใหกับพนักงาน การเชื่อมโยงระหวางการสรางความ



ผูกพัน และการสราง ประสบการณท่ีดี  และทักษะท่ีจําเปนในการบริหารรางวัล สรางความผูกพัน และ
ประสบการณท่ีดีใหกับพนักงาน 
 Concepts and guidelines for determining reward strategies which consist of wages 
and salaries, welfares, and other benefits, establishing compensation system structure, 
acceptance of both human value and contributions recognitions to suit organizational 
strategies and competition in the labor market. Creating employee engagement within the 
organization, creating good employees’ experience; linking between creating employee 
engagement and creating good employees’ experience; and skills required to manage 
rewards, create engagement and good experience for employees. 
 
1973704   การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ              3(3-0-6) 
 (Data Analytics for Business Decision) 
 ทฤษฎีการจัดการขอมูล วิธีการและเทคนิคการดึงขอมูล การนําเสนอขอมูล การสรางโมเดลทาง
ธุรกิจจากขอมูลโดยมีเปาหมายเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ไดแก การวิเคราะหขอมูลเพ่ือบริหารคน การใช
ขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานทางธุรกิจ การพยากรณแนวโนมทางธุรกิจ และการใชขอมูลเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 Data management theories; process and techniques for extracting data; 
visualizing and modelling data for business decision; data analytics for people management; 
descriptive analytics for pattern recognition; predictive analytics for future trend; prescriptive 
analytics for optimal options. 
 
1973705   การเปนผูประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
               (Business and Entrepreneurship in Digital Economy) 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือ ในการจัดการธุรกิจและการสรางมูลคาทาง เศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจใหมบนพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การจัดการกลยุทธสําหรับธุรกิจดิจิทัล กิจกรรมทาง
การตลาด และการใชแอพพิเคชั่นบนสื่อออนไลน รวมถึงบทบาท ทักษะ ทัศนคติของการเปนผูประกอบการยุค
ดิจิทัล 
 Concepts, theories, processes, and tools of digital business management; creating 
digital economy value; new business development based on technology; strategies of digital 
business management; marketing activities and using digital applications include role, skills, 
and attitude for digital entrepreneur. 
1973706    การบริหารคนและกลยุทธธุรกิจในยุคพลิกผัน  3(3-0-6) 
 (People Management and Organization Strategy in Disruptive Era) 

แนวโนม และสถานการณในอนาคตของธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจในยุคพลิกผัน และ
แนวโนมการบริหารจัดการคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาโอกาส ชองทางธุรกิจ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการองคการ 
 Future trends and situation of the business; business management in disruptive 
era and people management trends for supporting changes, finding business opportunities, 
business channels and development for organizational management. 
 



4) วิทยานิพนธ  
 
1974701 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 วิจัย คนควา และปฏิบัติการตามหลักวิชาการโดยมีข้ันตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการท่ีเต็ม
รูปแบบและการนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีมีความลุมลึกหรือไดองคความรูใหม ภายใต
การควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา และระเบียบของสถาบันนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยพิจารณาจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนตามความกาวหนางานวิจัยแตละภาค
เรียน 
 Research, study, and practice with full step of academic processes. Presentation 
and publication academic content that were consulted and controlled by advisors and the 
regulations of the graduate student affair. Students can register thesis according to the 
guidance of advisor and consider the number of credits in accordance with progress of 
research. 
 
5) วิทยานิพนธ  
 
1974702 วิทยานิพนธ  12(0-36-0) 
                (Thesis) 
 วิจัย คนควา และปฏิบัติการตามหลักวิชาการโดยมีข้ันตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการท่ีเต็ม
รูปแบบและการนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา และ
ระเบียบของสถาบันนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยพิจารณา
จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนตามความกาวหนางานวิจัยแตละภาคเรียน 
 Research, study, and practice with full step of academic process. Presentation 
and publication academic content that were consulted and controlled by advisors and the 
regulations of the graduate student affair. Students can register thesis according to the 
guidance of advisor and consider the number of credits in accordance with progress of 
research. 
 
6) การคนควาอิสระ  
 
1974703 การคนควาอิสระ  6(0-18-0) 
 (Independent Study) 
 การศึกษาคนควาอยางเปนระบบดานการบริหารและพัฒนาคนในรูปแบบงานวิจัย  เชน กลยุทธ     
การบริหารคน เครื่องมือการพัฒนาคน หรือการใหคําปรึกษาตอองคกรดานการบริหารคนและพัฒนาคน 
 Systematic independent study in people management and development in the 
forms of research such as people management strategy, people development tools or 
provision of consultation for people management and development. 
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