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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (M.B.A.)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย	 :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in People Management and Organization Strategy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)

      บธ.ม. (การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)

ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration (People Management and Organization Strategy)

     M.B.A. (People Management and Organization Strategy)

  

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้จัดแนวทางการศึกษาแบบ Work-based Education ซึ่งเน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการบริหารคนและต้องเป็นมหาบัณฑิตท่ี

เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) และผู้มี

ประสบการณ์จริงทางด้านการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรเป็น “ผู้น�า ผู้บริหารคน ที่สามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต”

ความส�าคัญ

 คนมีคุณค่ามีความส�าคัญสูงสุดในองค์การ ดังน้ัน การที่องค์การท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจจะยกระดับสู่องค์การท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) โดยการจัดระบบและมีการพัฒนาองค์การในทุกด้านแล้ว จะต้องมีการ

พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้การท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มีสถานที่ตั้งแวดล้อมด้วยองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่จ�านวนมาก มีเครือข่ายทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทต่างๆ จึงเป็น

โอกาสอันดีท่ีสถาบันฯ จะมีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการยกสถานะการแข่งขันของ

ประเทศโดยรวมด้วย
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เน้ือหาวิชาเด่น

วัตถุประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผลิตมหาบัณฑิต	ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้	

1) มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์ในการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ 

2) สามารถประยุกต์ความรู้การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การท่ีได้ไปใช้กับองค์การภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจได้ 

 อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไป  

3) มีความเป็นผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม ผู้น�าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบริหารคน ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ 

 แข่งขันในอนาคต 

4) มีความสามารถในการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้เผยแพร่ความรู้ และใช้ในการด�ารง 

 ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการ 

 บริหารและการพัฒนาทางวิชาการในอนาคต 

เพ่ือการแสวงหาความรูเ้ผยแพร่ความรูแ้ละใช้ในการด�ารงชวิีตร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างดสีร้างหรือพัฒนาองค์ความรูด้้านการบรหิาร

คนและกลยุทธ์องค์การ เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการบรหิาร และการพัฒนาทางวิชาการในอนาคต   

1.

2.

ผู้บริหารงานด้าน

ทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การบริหารทรัพยากร

มนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

ผู้บริหารในทุก 

สาขาอาชีพ  

(Line Manager)

เจ้าของธุรกิจ

และผู้ประกอบการ

การบริหารผลงาน

เชิงกลยุทธ์และขีด 

ความสามารถของคน

....

การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล

...

การบริหารความ

ก้าวหน้าในอาชีพและ

ผู้มีความสามารถสูง

...

การบริหารคนและ

กลยุทธ์ธุรกิจใน

ยุคพลิกผัน

...

การพัฒนาและ

เลือกสรรรูปแบบ

ธุรกิจสมัยใหม่

...

การวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ

...

การเปลี่ยนผ่าน

และพัฒนา

องค์การ

...

การน�าองค์กร

เพ่ือสร้าง

นวัตกรรม

...
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ความเชี่ยวชาญการศึกษา

 เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารคนละกลยุทธ์องค์การท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของผู้เรียนให้

ครอบคลุม Business solution,  Organization solution และ People solution รูปแบบการเรียนประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการ 

แนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม่ พร้อมกับใช้หลักการ work base education โดยในแต่ละรายวิชาใช้ case จากองค์กรนักศึกษา

เป็นต้นแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างระบบและเครื่องมือการบริหารคนให้สอดคล้องกับองค์กรนักศึกษา

โดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้น�ากลับไปใช้ในองค์กรตนเองได้จริง 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทุกสถาบันทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. รับรอง

เกณฑ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาประกอบด้วย

การสอบวัดความรู้ 2 รายวิชา คือ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ (ตามประกาศสถาบันฯ)  

 - วิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การการสอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน

หลักฐานในการสมัครเรียน

 1)  ใบสมัคร จ�านวน 1 ชุด

 2)  ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ

 3)  ส�าเนา Transcript ระดับปริญญาตรี จ�านวน 1 ชุด

 4)  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 5)  รูปถ่าย 1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป

 6)  หนังสือรับรองการท�างาน ส�าเนาปริญญาบัตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อ จ�านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

สถานที่เรียน

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 

เปิดเรียนภาคเสาร์ หรือ อาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง เวลา 08.00 - 18.00 น.
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รองศาสตราจารย์	ดร.สมโรตม์	โกมลวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และรักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ธนาสิทธิ์	เพิ่มเพียร
ผู้อ�านวยการหลักสูตร M.B.A.(การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก  Ph.D. (Human Resource Development) 

International Program, Burapha University

ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี  รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

HR Specialist / Academic Lecture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เลิศชัย	สุธรรมานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาโท พบ.ม.(การบริหารงานบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี รป.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (การบริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

Strategic and Performance Management, HR Strategy, 

Workforce Planning, Human Resources Management & 

Development, Competency Based HRM, Compensation,

Career & Succession and Talent Development

คณาจารย์ผู้สอน
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อาจารย์	ดร.	บ�ารุง	สาริบุตร
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร M.B.A.(การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก  ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาโท บธ.ม.(การบริหารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ความเชี่ยวชาญ

HR Specialist / Academic Lecture

อาจารย์	ดร.	อุทัย	สวนกูล

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร M.B.A.(การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก  D.P.A. (Public Administration)

 University of Northern Philippines, Vigan, Ilocos Sur, 

 Philippines

ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี  ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

HR Specialist

อาจารย์	ดร.	ชุติเนตร	บัวเผื่อน
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร M.B.A.(การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาโท บธ.ม.(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชี่ยวชาญ

HR Specialist 
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อาจารย์	ดร.	สุมนา	จรณะสมบูรณ์
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร M.B.A.(การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก  Ph.D. (Higher and Adult Education) 

University of Missouri-Columbia, Missouri,  U.S.A

ปริญญาโท M.Ed. (Higher and Adult Education)

University of Missouri-Columbia, Missouri,   

U.S.A

ปริญญาตรี ศศ.บ. มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ความเชี่ยวชาญ

HRO Academic / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /  

การจัดการความรู้ / Coaching / การประกันคุณภาพการศึกษา / 

วิเคราะห์ลายผิววิทยา
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รศ.ดร.	สมภพ	มานะรังสรรค์

อธิการบดี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.	วรวัฒน์	ชิ้นปิ่นเกลียว	

ประธานกรรมการ THAI COCONUT 

PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณมนูญ	สรรค์คุณากร

กรรมการและที่ปรึกษา

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คุณภัทรศักดิ์	อุตตมะโยธิน

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณทินกร	เหล่าเราวิโรจน์

นายกสมาคมอุตสาหกรรม 

ซอฟต์แวร์ไทย

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

คุณประพันธ์	จันทร์วัฒนะพงศ์		

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษัท Toyota Motor  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

คุณศิระ	บุณยกิดา

ที่ปรึกษา และอดีตผู้อ�านวยการ

ส�านักงานการบุคคล

กลุ่มการเงิน และการลงทุน

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

คุณกิตติพัทธ์	จิรวัสวงศ์

Chief executive officer (CEO)

KPC advisory

คุณธีรศักดิ์	ธาราวร

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน)

วิทยากรพิเศษ (บางส่วน)
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คุณชญาศักดิ์	บุญเพ็ญ	

ผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด

คุณประสิทธิ์	องอาจตระกูล

ผู้อ�านวยการฝ่าย ผ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย

คุณนพชัย	นุตสติ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

คุณธันม์ทวิน	คู่เรืองตระกูล

Director of Strategic  

People Solution

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

คุณนิติ	มุขยวงศา

Community Communication 

Director, Principal Capital Public 

Company Limited

คุณชวยศ	ป้อมค�า

Lead Organizer, Bangkok

LEAN STARTUP THAILAND

คุณปัทมาวลัย	รัตนพล

Chief Executive Advisor,

S&P Syndicate Public Co., Ltd.

คุณพิชญ์พจี	สายเชื้อ

Managing Director,

WeFlex Consultion Co.,Ltd.

คุณรัตนาวดี	เกียรติซิมกุล

ผู้อ�านวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาดทิพย์ จ�ากัด (มหาชน
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คุณกรณิศ	ธนสุนทรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์ HR Information System

สายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณเฉลิมลักษณ์	ไกรสี

SENIOR MANAGER OPERATIONS 

CAPABILITIES DEVELOPMENT 

(OCD) บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 

(มหาชน)

คุณกาญจนา	เหมะธร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรและ

ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด(มหาชน)

ดร.เพ็ญจันทร์	เมตุลา

Division Director Human  

resources management

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

คุณวาสิตา	ฤทธิ์บารุง

Manager-HR Business Partner-JVs, 

HR Business Partner-Corporate  

& Investment, Corporate Human 

Resources Division,  

The Siam Cement PLC.

คุณอัจฉรา	ด�าแก้ว

Senior General Manager  

Leadership & Professional  

Development Department

CP All PUBLIC COMPAN LITED
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เครือข่ายนักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 150

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
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แผน ก2 แผน ข

• หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

• หมวดวิชาเลือก  3  หน่วยกิต

• วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต

• หมวดวิชาบังคับ 21  หน่วยกิต

• หมวดวิชาเลือก  9   หน่วยกิต

• การค้นคว้าอิสระ  6    หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ	

Master of Business Administration Program in People Management and Organization Strategy

การศึกษาตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนการเรียนการศึกษา	

มีแผนการเรียนให้เลือก 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ดังต่อไปนี้

หมวดรายวิชา

หลักสูตรประจำาปีการศึกษา 2564 (หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) NC NC

2.  หมวดวิชาบังคับ 21 21

3.  หมวดวิชาเลือก 3 9

4.  วิทยานิพนธ์ 12 -

5.  การค้นคว้าอิสระ - 6

รวม 36 36
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โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 4 ส่วน

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้และทักษะทางบริหารธุรกิจต้องเรียน รายวิชาเสริมพื้นฐาน (โดยไม่นับหน่วยกิต)  ดังนี้

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต	 	วิชาบังคับก่อน

1970701	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2(2-0-4)  -

 (English for Graduate Studies) (ไม่นับหน่วยกิต)

1970702	 สถิติเพื่อการจัดการ 2(2-0-4)  -

 (Statistical Methods for Management)        (ไม่นับหน่วยกิต)

1970703	 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่ 2(2-0-4)  -

 (Strategic Management for Modern Business) (ไม่นับหน่วยกิต)

1970704	 การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ 2(2-0-4)  - 

 (People Management and Organizational Strategy)  (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับ จ�านวน 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

1972701	 การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6) -  

 (Development and Reinvention of Modern 

 Business Model)

1972702	 การน�าองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6) -

 (Leading Innovative Organization)

1972703	 การบรหิารผลงานเชงิกลยุทธ์และขดีความสามารถของคน 3(3-0-6) -

 (Strategic Performance Management and 

 People Capability)         

1972704	 การเรียนรู้และการจัดการความรู้ 3(3-0-6) -

 (Learning and Knowledge Management)

1972705	 การบรหิารความก้าวหน้าในอาชพีและผู้มีความสามารถสงู  3(3-0-6) -

 (Career and Talent Management)

1972706	 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) -

 (Research Methodology for Management)

1972707	 การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) -

 (Organizational Transformation and Development)



16

หมวดวิชาเลือก  

การเรียนหมวดวิชาบังคับรวม 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

 -  ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก จ�านวน 3 หน่วยกิต  

 - ส�าหรับแผน ข ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก จ�านวน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

1973701	 การวางแผนก�าลังคน	การสรรหาและ  3(3-0-6) -

 การสร้างแบรนด์นายจ้าง

	 (Manpower Planning, Sourcing, and Employer Branding)

1973702	 การโค้ช	และการเป็นพี่เลี้ยง 3(3-0-6) -

 (Coaching and Mentoring)

1973703	 การให้รางวัล	ความผูกพันและการสร้างประสบการณ์ 3(3-0-6) - 

 ที่ดีให้กับพนักงาน (Rewarding, Engagement, 

 and Employee Experiences)

1973704	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) -

 (Data Analytics for Business Decision)

1973705	 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) -

 (Business and Entrepreneurship in Digital Economy)

1973706	 การบริหารคนและกลยุทธ์ธุรกิจในยุคพลิกผัน 3(3-0-6) -

 (People Management and Organization Strategy 

 in Disruptive Situation)

วิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จ�านวน 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

1974701	 วิทยานิพนธ์		 36(0-108-0) -

 (Thesis)

วิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

1974702	 วิทยานิพนธ์		 12(0-36-0) -

 (Thesis)

วิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข จ�านวน6  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

1974703	 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0) -

 (Independent Study)
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แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1972701
การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบ

ธุรกิจสมัยใหม่
3 1972705

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

และผู้มีความสามารถสูง 
3

1972702 การน�าองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม 3 1972706 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ 3

1972703
การบริหารผลงานเชิง กลยุทธ์และ

ขีดความ สามารถของคน
3 1972707

การเปลี่ยนผ่านและพัฒนา

องค์การ
3

1972704 การเรียนรู้และการจัดการความรู้ 3 xxxxxxx หมวดวิชาเลือก 3

รวม 12 รวม 12

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1974702 วิทยานิพนธ์ 1 6 1974702 วิทยานิพนธ์ 2 6

รวม 6 รวม 6

แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่	1

ปีการศึกษาที่	2
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ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1972701
การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบ

ธุรกิจสมัยใหม่
3 1972705

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

และผู้มีความสามารถสูง 
3

1972702 การน�าองค์การเพื่อสร้างนวัตกรรม 3 1972706 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ 3

1972703
การบริหารผลงานเชิง กลยุทธ์และ

ขีดความ สามารถของคน                                                                               
3 1972707 การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาองค์การ 3

1972704 การเรียนรู้และการจัดการความรู้ 3 xxxxxxx หมวดวิชาเลือก 3

รวม 12 รวม 12

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

xxxxxxx หมวดวิชาเลือก 3

1974703 การค้นคว้าอิสระ 6xxxxxxx หมวดวิชาเลือก 3

CE สอบประมวลความรู้ -

รวม 6 รวม 6

แผนการศึกษาแผน ข

ปีการศึกษาที่	1

ปีการศึกษาที่	2
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คำาอธิบายรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

1)		กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

1970701	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 2(2-0-4)	(ไม่นับหน่วยกิต)													

 (English for Graduate Studies)       

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

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

1970702	 สถิติเพื่อการจัดการ	 2(2-0-4)	(ไม่นับหน่วยกิต)

 (Statistical Methods for Management)                   

	 สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในการบริหาร การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือใช้ใน

การศึกษา การท�าวิจัยรวมถึง การวิเคราะห์ การประเมิน การวัดผล และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลผลและ

ประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการบริหารจัดการ

 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	 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่	 2(2-0-4)	(ไม่นับหน่วยกิต)

 (Strategic Management for Modern Business)         

	 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ

ก�าหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์เฉพาะหน่วยงาน ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ 

การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย และการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ

และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

 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	 การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ 2(2-0-4)	(ไม่นับหน่วยกิต) 

 (People Management and Organizational Strategy)  

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หลักการบริหารคนที่มีทิศทาง

สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหารคน การก�าหนดโครงสร้างองค์การและกระบวนการท�างาน 

การก�าหนดงานและระดับต�าแหน่งงานในองค์การ การวางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก สมรรถนะและการ

บริหารผลงาน การจัดการค่าตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนาคน พนักงานสัมพันธ์ การบริหารเส้นทางสายอาชีพและการ

จัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง และการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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 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		การพัฒนาและเลือกสรรรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่	 	 	 3(3-0-6)

	 (Development and Reinvention of Modern Business Model) 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการบริหาร การพัฒนาเพื่อเลือกใช้และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การก�าหนด

ต�าแหน่งและระบบนิเวศทางธุรกิจให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า การหาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ การ

บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การเงิน การบริการ และระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ การจัดการธุรกิจใน

สภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยงและภัยมืดของธุรกิจยุคใหม่ และกรณีศึกษาต่างๆ

 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	 การน�าองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม   3(3-0-6)

 (Leading Innovative Organization)

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 

บริการ หรือกระบวนการท�างานและทักษะที่จ�าเป็นของผู้น�าเชิงนวัตกรรม เช่น การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งาน

นวัตกรรม กระบวนการท�างานรองรับภารกิจ นวัตกรรม การบริหารแบบ 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		การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และขีดความสามารถของคน   3(3-0-6)

 (Strategic Performance Management and People Capability)  

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในระบบบริหารผลงาน เริ่มจากการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์การสู่ระดับทีมงาน และ

บุคคล การติดตามผลงานเพื่อขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถของคนที่สอดคล้องกับความสามารถ

หลักและกลยุทธ์องค์การ และการพัฒนารูปแบบการท�างานที่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากร เช่น ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) และการตั้งเป้าหมายและวัดผลลัพธ์ (Objectives and Key Results) และทักษะ

ที่จ�าเป็นในการบริหารผลงาน เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาต่างๆ
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 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	 การเรียนรู้และการจัดการความรู้   3(3-0-6)

 (Learning and Knowledge Management)

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเรียนรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถของคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

องค์การ ด้วยการวัดและการบริหารโปรแกรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การพัฒนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทัศนคติ

และทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารทรัพยากร เทคโนโลยีการเรียนรู้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน

รู้ การจัดการความรู้ และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารการเรียนรู้ เช่น การเป็นวิทยากรฝึก

อบรม 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		การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพและผู้มีความสามารถสูง	 	 3(3-0-6)

 (Career and Talent Management)

 แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน 

และการบริหารผู้มีความสามารถสูง ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาผู้มีความสามารถสูง เพื่อสร้างผู้น�า

ในอนาคต   

 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	 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ	 	 	 3(3-0-6)

 (Research Methodology for Management)

 ระเบียบวิธีวิจัยและการด�าเนินการวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับปัญหาการ

วิจัยเพื่อนวัตกรรมด้านการจัดการคนและองค์การ รวมถึงกระบวนการทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง

และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการเขียนโครง

ร่างและรายงานการวิจัย 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.
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1972707	 การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาองค์การ	 	 	 3(3-0-6)

 (Organizational Transformation and Development)  

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาองค์การ การใช้เครื่องมือสอดแทรกในระดับบุคคล 

ทีมและองค์การในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล การพัฒนาองค์กรสู่สากล การเตรียมความพร้อมในการท�างานข้าม

วัฒนธรรม และการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นนักพัฒนาการเปลี่ยนผ่านและพัฒนา

องค์การ เช่น การสื่อสาร  การเป็น 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	 การวางแผนก�าลังคน	การสรรหาและการสร้างแบรนด์นายจ้าง	 	 	 3(3-0-6)

 (Manpower Planning, Sourcing, and Employer Branding)

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือการวางแผนก�าลังคน การสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง

องค์การทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างแบรนด์นายจ้าง และปัจจัยสร้างคุณค่าเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาท�างานใน

องค์การ การบริหารระบบและพัฒนาเครื่องมือคัดเลือกตามแผนก�าลังคน เช่น การรับสมัครและคัดเลือกผ่านระบบดิจิทัล การ

จ้างหน่วยงานภายนอก การใช้ระบบอัตโนมัติ และทักษะที่จ�าเป็นในการวางแผนก�าลังคน การสรรหา การสัมภาษณ์ และการ

สร้างแบรนด์นายจ้าง

 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	 การโค้ช	และการเป็นพี่เลี้ยง	 	 	 			3(3-0-6)

 (Coaching and Mentoring)

 แนวคิด หลักการ เทคนิคการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การโค้ช การเรียนรู้จากการปฏิบัติกับโค้ช การให้ค�าปรึกษา 

ระบบพี่เลี้ยง และการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น�าเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติการโค้ช การให้ค�าปรึกษา

และการเป็นพี่เลี้ยง การประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคนในองค์การ การพัฒนาทัศนคติและ

ทักษะที่จ�าเป็นของการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง

 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.
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1973703	 การให้รางวัล	ความผูกพันและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน	 			 3(3-0-6)

 (Rewarding, Engagement, and Employee Experiences)

 แนวความคิดและแนวปฏิบัติในการก�าหนดกลยุทธ์การให้รางวัลผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน 

สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่น ๆ  การจัดท�าโครงสร้างระบบค่าตอบแทน การยอมรับในคุณค่าของคนและผลงานให้เหมาะสม

กับกลยุทธ์องค์การ และการแข่งขันในตลาดแรงงาน การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ การสร้างประสบการณ์ที่

ดีให้กับพนักงาน การเชื่อมโยงระหว่างการสร้างความผูกพัน และการสร้าง ประสบการณ์ที่ดี และทักษะที่จ�าเป็นในการบริหาร

รางวัล สร้างความผูกพัน และประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

 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			การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ              3(3-0-6)

 (Data Analytics for Business Decision)

 ทฤษฎีการจัดการข้อมูล วิธีการและเทคนิคการดึงข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล การสร้างโมเดลทางธุรกิจจากข้อมูล

โดยมีเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารคน การใช้ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานทางธุรกิจ 

การพยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ และการใช้ข้อมูลเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด

 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			การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  3(3-0-6)

               (Business and Entrepreneurship in Digital Economy)

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการธุรกิจและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา

ธุรกิจใหม่บนพื้นฐานทางเทคโนโลยี การจัดการกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล กิจกรรมทางการตลาด และการใช้แอพพิเคชั่นบน

สื่อออนไลน์ รวมถึงบทบาท ทักษะ ทัศนคติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

 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.
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1973706		การบริหารคนและกลยุทธ์ธุรกิจในยุคพลิกผัน  3(3-0-6)

 (People Management and Organization Strategy in Disruptive Era)

แนวโน้ม และสถานการณ์ในอนาคตของธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจในยุคพลิกผัน และแนวโน้มการบริหารจัดการคนเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาโอกาส ช่องทางธุรกิจ และการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ

 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)	วิทยานิพนธ์	

1974701	 วิทยานิพนธ ์  36(0-108-0)

 (Thesis)

 วิจัย ค้นคว้า และปฏิบัติการตามหลักวิชาการโดยมีขั้นตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการที่เต็มรูปแบบและ

การน�าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่มีความลุ่มลึกหรือได้องค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่

ปรึกษา และระเบียบของสถาบันนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณา

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามความก้าวหน้างานวิจัยแต่ละภาคเรียน

 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)	วิทยานิพนธ์	

1974702	 วิทยานิพนธ ์  12(0-36-0)

                (Thesis)

 วิจัย ค้นคว้า และปฏิบัติการตามหลักวิชาการโดยมีขั้นตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการที่เต็มรูปแบบและ

การน�าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และระเบียบของสถาบัน

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

ตามความก้าวหน้างานวิจัยแต่ละภาคเรียน

 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.
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6)	การค้นคว้าอิสระ	

1974703	 การค้นคว้าอิสระ	 	 6(0-18-0)

 (Independent Study)

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านการบริหารและพัฒนาคนในรูปแบบงานวิจัย เช่น กลยุทธ์ การบริหารคน 

เครื่องมือการพัฒนาคน หรือการให้ค�าปรึกษาต่อองค์กรด้านการบริหารคนและพัฒนาคน

 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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