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๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๔๘ หมู่ที่ ๓ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือพัฒนาการที่จำเป�นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
เป้าหมายระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals) ได้
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยตลอดจนนวัตกรรมภายในประเทศที่กำลัง
พัฒนา รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนวัตกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั้งจากภาครัฐและเอกชน
สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณค่า (เป้าหมายที่ ๙) สอดคล้องกับเวทีการประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum) ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ในเรื ่ อ งของการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ เชิ ง นวั ต กรรม (Innovative
Economy) เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาในระดับโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีแนวนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างสรรค์การเป�นประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) อ้างอิงจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการสู่ฐานคิดนวัตกรรม (Innovation-Based Economy) ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในยุค
ฐานวิถีใหม่ (Next Normal) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทและสภาพแวดล้อม ทั้งในด้านความรู้ พฤติกรรม และคุณลักษณะที่พร้อมทั้ง ความเก่งและความดี เพื่อสร้าง
กำลังคนคุณภาพที่พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Innovative
Workforce) นอกจากนี้ยังให้ค วามสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับบริบททางสังคมที่ก ำลัง
เปลี่ยนไปทั้งการมาถึงของสังคมสูงวัย การรับมือกับวิกฤตการณ์ ทางธรรมชาติ และการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อ
สร้างระบบการบริหารงานของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่ตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ว
พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมุดหมายที่ ๗ ยังมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รวมถึงผลักดันให้
ผู้ประกอบการปรั บเปลี ่ ยนธุ รกิ จบนฐานแนวคิดนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise) พร้อมด้วยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อนึ่ง
การให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานของความคิดและนวัตกรรม ถือเป�นพื้นฐานของ
การพัฒนาต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ อนึ่ง
การพัฒนาผู้นำองค์การให้สามารถสร้างสรรค์และบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์การได้นั้นจึง
มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่องค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากกล่าวถึง
องค์การที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำที่จะมาขับเคลื่อนนวัตกรรม

๔

ในองค์การนั้น จะพบว่าป�จจุบันมีหน่วยงานที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัดคือสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทช.) ทว่าสถาบันการศึกษาก็นับว่าเป�นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ในการผลิตกลุ่มคนดังกล่าว
ออกสู่ตลาดแรงงานและเข้าไปขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ (Innovation-Driven Enterprise) ทั้งใน
ด้านของการสร้าง พัฒนา และปรับเปลี่ยนทักษะหรือสมรรถนะให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Re-Skills)
ตลอดจนเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (Future of Jobs) ทั้งนี้ อ้างอิงจากสภา
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ทักษะสำคัญที่ผู้นำองค์การทุกคนต้องมีภายในป� ๒๐๒๕ คือทักษะใน
ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning) และการเป�นผู้นำที่สร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับองค์การ (Leadership Influencer) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหลังเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด ที่ผู้นำจำเป�นต้องใช้
ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ในการเข้ามาบริหารจัดการองค์การในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ในมุมมองของนโยบายภายในประเทศ การพัฒนาผู้นำเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ
นั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ (Human Capital) ในส่วนของการปลูกฝ�ง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนรวมถึงทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการผสมผสานการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อมุ่งสู่การเป�นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในส่วนของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการประยุต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
ทักษะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค
ป�จจุบันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนากลุ่มคนดังกล่าวยังช่วยขับเคลื่อนแผนแม่บทในด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง รวมถึงมุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมและ
ยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคตของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เสนอแนวทางการพัฒนากลุ่ม
คนดังกล่าวผ่านการสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม ตลอดจนสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อ
ขับเคลื่อนและมุ่งสู่การเป�นองค์การแห่งนวัตกรรม
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป�นผู้นำด้านการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมองค์การ
จึงเป�นประเด็นสำคัญที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
พัฒนาทักษะทางสังคมและการสร้างกระบวนทัศน์สำหรับผู้นำยุคใหม่ภายใต้บริบทของโลกดิจิทัลและรูปแบบการ
ทำงานในฐานวิถีใหม่ อนึ่ง หลักสูตรการศึกษาในศาสตร์ของผู้นำจึงจำเป�นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบทเรียน

๕

ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาและสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ของประเทศได้ ตลอดจนสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมและการเป�นผู้ประกอบการตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainability Development Goals) และผลักดันให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Thailand)
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มหาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการนี้ คณะเล็งเห็นความจำเป�นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป�นประเทศแห่ง
นวัตกรรม และขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในป�จจุบันคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovation-based Enterprise)

๖

ดังภาพที่แสดงข้างต้น องค์ประกอบของหลักสูตรมี ๓ องค์ประกอบหลักๆ คือ ภาวะผู้นำ (Leadership)
การจัดการ (Management) และนวัตกรรม (Innovation) โดยหลักสูตรนี้เน้นการบูรณาการของเนื้อหาทั้งสาม
ด้าน ประกอบด้วย วิชาหลัก ๕ วิชา วิชาเอก ๕ วิชา วิชาเลือก ๑๓ วิชา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
๕ รูปแบบ ประกอบด้วย การสัมมนา การค้นคว้าอิสระ การทำวิทยานิพนธ์ การฝ�กงาน และการทำหัวข้อพิเศษ
ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ ๓ มิติ ประกอบด้วย ๑) สร้างความเปลี่ยนแปลง (Leverage
Change Capability with Worldwide Perspective) ๒) พั ฒ นาตนเองและมุ ่ ง สู ่ ค วามเป� น เลิ ศ (Personal
Mastery) และ ๓) ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Open-minded Ideation)
การเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สังเกต การตั้งคำถาม การสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยง การปฏิบัติ และการสร้างกรอบแนวคิด รวมทั้งพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ป�จจุบันมาปรับใช้กับองค์ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำความ
เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีความ
ต้องการจะทำงานร่วมกับผู้บริหารองค์การที่มีนวัตกรรมและยั่งยืน หรือผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร หรือ
ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์การเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งองค์การ ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างความยั่งยืน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้
ด้านวิชาการ และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้บริหารในทุกสายอาชีพ ผู้ประกอบการ นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ นักพัฒนาองค์การ ที่ปรึกษาองค์การ และผู้นำในบริบทต่าง ๆ เป�นต้น
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สืบเนื่องจากพันธกิจของสถาบันคือการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในวงกว้างและมี
การบริหารจัดการเป�นไปตามหลักมาตรฐานสากล ดังนั้น หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ
การจัดการ และนวัตกรรม จึงเป�นประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา เนื่องจากบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
จะเป�นกำลังคนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน องค์การทั้งใน
ลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนสินค้าและบริการ (Innovative Organization)
การพัฒนาและส่งมอบกลุ่มคนเหล่านี้สู่ตลาดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดธุรกิจเชิงนวัตกรรม สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม
และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในด้านทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างกำลังคนที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และสมรรถนะใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมทั้งในมิติของภาครัฐและเอกชน
อนึ่ง ป�จจุบันทางสถาบันมีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ และคณะ
บริหารธุรกิจ แต่ยังขาดหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวทางการ

๗

ดำเนินงานในองค์การเชิงนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การ
จัดการ และนวัตกรรม จะช่วยเติมเต็มสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้า
ด้วยกัน กล่าวคือ นอกจากจะส่งเสริมเนื้อหาความรู้ด้านวิชาการแล้ว หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่ช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมและประเทศ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันสามารถนำความรู้ความสามารถที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการบริหารจัดการภาคธุรกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ กลายเป�นกลุ่มบุคลากรหรือผลผลิตที่มีคุณภาพของสังคม เพิ่ม
จุดแข็งให้แก่สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากขึ้น
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เป�ดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
ต้องเป�นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม ที่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ ตลอดจนต้อง
รู้ จ ั ก รั ก ษาสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ที ่ ดี มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและมี ค วามพร้ อ มที ่ จ ะเป� น ผู้ น ำในอนาคต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้คณะ
ภาษาและการสื่อสารเป�นผู้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ในการอ่านและค้ นคว้าเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตำราภาษาอังกฤษ ตลอดจนให้มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
๑๓.๑ รายวิชาที่เป�ดสอนโดยสำนักงานอธิการบดีและคณะภาษาและการสื่อสาร
ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ๕ วิชา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

๓ หน่วยกิต

ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies

๓ หน่วยกิต

ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4002 Integrated English Language Skills Development

๓ หน่วยกิต

ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate
Studies

๘

ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

๓ หน่วยกิต

หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป�นไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ป�ดสอนให้คณะ/หลักสูตรอื่น
นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรอื ่ นของสถาบั นสามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่ห ลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ยกเว้นวิชาสัมมนาและวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ ต้องเป�นไปตาม
ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนำและอาจารย์ผู้สอน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ ผู้อำนวยการหลักสูตรเป�นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมี
สำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป�นผู้ติดต่อประสานงาน และบริหารงานทั่วไป
๑๓.๓.๒ ผู้อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
เป�นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเป�นผู้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ และ
อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา
๑๓.๓.๓ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาเสริม
พื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่นๆ ที่คณะภาษาเป�ดให้บริการแก่นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
๑๓.๓.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไปเรียนวิชาของ
หลักสูตรอื่นเป�นวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เป�นผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบโดยมีนักวิชาการศึกษาของ
แต่ละคณะเป�นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป�นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาและข้อกำหนดหลักสูตร

๙

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม เหมาะสำหรับผู้นำและ
บุคลากรทุกระดับขององค์การที่ต้องการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
นำไปใช้รับมือกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจในป�จจุบัน ตลอดจนเตรียมตัวเข้าสู่ยุคฐานวิถีใหม่และการ
ปรับรูปแบบการทำงานขององค์การด้วยเทคโนโลยีหรือดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป�นองค์การแห่งนวัตกรรมทั้งในบริบท
ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนทัศน์ และแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อสร้างผู้นำที่จะไปขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรม ปรับรูปแบบการดำเนินงานขององค์การ
ให้เข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงาน
นำไปสู่การเป�นองค์การแห่งความยั่งยืน ด้วยจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความพร้อมในการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยทักษะทางสังคมและกระบวนทัศน์ของผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถเข้าไป
ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์การ
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนวัตกรรม
องค์การทั้งในด้านขององค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติจริง
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและเป�นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ
๑.๒.๓ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์การ
ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป�นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การ

๑๐

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ข้อที่ ๑๑ ที่ระบุให้หลักสูตรมีการพัฒนาโดยอาจารย์ทุกคน เป�ดโอกาสให้
นักศึกษาและตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการประเมินตามระยะเวลาที่เหมาะสม
กระบวนการเรียนการสอนมีการประเมินคุณภาพและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า - ดำเนินการตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อของการประกัน
ที่ สป.อว. กำหนด

หลักฐานตัวบ่งชี้
- มีการประชุมหลักสูตรเพื่อปรับปรุง

คุณภาพระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
จำนวนและคุณสมบัติคณาจารย์ (ข้อ ๑-๗ และ

- ผลการประเมินตามเกณฑ์

ข้อ ๑๐) การตีพิมพ์ของผู้สำเร็จการศึกษา (ข้อ ๘)
สัดส่วนภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ข้อ ๙) และ
การบริหารหลักสูตร (ข้อ ๑๑-๑๒)
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง สม่ำเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ

- ส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ - จำนวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์ประจำ

นานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการ มีมาตรฐานสากล

- จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

- ส่งเสริมการวิจัยกรณีศึกษา

แต่ละป�ของนักศึกษาและคณาจารย์

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความ

- ทบทวนหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้สว่ น - ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต โดยเป�ดโอกาสให้ เสีย อาทิ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และนักศึกษา

ผู้ใช้บัณฑิตและสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาและตลาดแรงงานมี
ส่วนร่วม
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเรียน - ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทั้งระดับชาติและ - จำนวนบทความวิจัยที่ได้ตีพมิ พ์
การสอน การวิจัย

ระดับนานาชาติ

- จำนวนงานประชุมวิชาการที่จดั

การให้บริการวิชาการ

- ส่งเสริมการจัดหรือมีส่วนร่วมในการประชุม

หรือมีส่วนร่วม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- จำนวนผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอ

- ส่งเสริมให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานทาง

ในระดับนานาชาติ

วิชาการในระดับนานาชาติ
- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำวิจัยและการ
เรียนการสอน (ในกรณีทจี่ ำเป�นเพื่อพัฒนา
กระบวนการวิจยั และการเรียนการสอน)

๑๑

๓. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง ( Expected Learning Outcome, ELO)
ELOs
LO1: ความเป�นผูน้ ำ
(Sustainable Leadership)

LO2: ศีลธรรม

ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของ
ตนเองได้ รวมถึงมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เป�นมืออาชีพในการจัดการทั้งในด้าน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเป�นผู้นำที่สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับเปลี่ยนในหลากหลายกลุม่ สาขาวิชาชีพได้
Graduates are able to identify vision, goals and methods to approach
the goals . Possess professional knowledge, skills, and competence
to manage, lead, and enable the process of change and transition in
a multi-disciplinary team.
ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะที่เป�นมืออาชีพ จริยธรรมและมีศีลธรรมใน

(Ethics and Morality)

การตัดสินใจและการกระทำ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานอย่างมือ
อาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความกล้าในการช่วยพัฒนาและขับเคลื่อน
สังคมไทยให้มคี วามรู้ที่ดีขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
Graduates possess professional knowledge, ethics and morality to
make a decision. Able to adapt knowledge into professional work
and take responsibility toward society in order to help driving the
Thai society, making the better lives of those involved, through
altruism and courage.

LO3: ป�ญญา

ความสามารถในการคิ ด นอกกรอบและคิ ด อย่ า งมี ต รรกะบนพื ้ น ฐานของการ

(Human Intelligence)

ตระหนักถึงผู้อื่น นักศึกษาสามารถแสดงความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ รวมถึง
การคาดการณ์พฤติกรรมของผู้อื่นและตนเองด้วยความรอบคอบและถ่อมตน ผ่าน
การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขป�ญหา การสื่อสารอย่างตรงประเด็น
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพลวัตโลก
ด้วยความรอบคอบและถ่อมตนซึ่งวางอยู่บนฐานของความสามารถทางจิตวิทยา
และศีลธรรม สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในการ
ออกแบบการดำเนิ น การต่ า ง ๆ ที ่ จ ำเป� น ในการสร้ า งความเปลี ่ย นแปลงและ
นวัตกรรมได้
Able to think outside the box and have lateral and logical thinking as
well as compassionate mind. Through their intelligence, students can

๑๒

ELOs
display cognitive ability to successfully understand, analyze, and
predict others’ behaviors and their own selves. With prudence and
humility, students can effectively plan, solve problems, communicate
issues, establish relationships and respond appropriately to the world
dynamics based on their enhanced psychological ability and morality.
LO4: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึง

(Leverage Change

ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบ แนวทางการจัดการเชิงรุกกับความ

Capability with Worldwide

เปลี่ยนแปลงผ่านระบบความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ โดยพิจารณาทั้ง

Perspective)

บริบทนานาชาติและท้องถิ่น
Able to analyze internal and external changes in organization. Able
to design active management plan toward changes through creative
and innovative thinking system considering in both domestic and
global perspectives.

LO5: พั ฒ นาตนเองและมุ ่ ง สู่ ผู้เรียนสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเอง และสามารถสร้างจุดร่วมทาง
ค ว า ม เ ป � น เ ล ิ ศ ( Personal ความคิด รวมถึงสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ Able to
Mastery)

evaluate his or her competencies and encourage mutual agreement
as well as support stakeholders to approach goals.

LO6: ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้

ผู้เรียนสามารถค้นหา โอกาสและความเป�นไปได้จากสถานการณ์ที่ ต้องเผชิญ

(Open-minded Ideation)

ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความคิดหรือไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจป�ญหาหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และ
แนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
Able to explore opportunities and possibilities in every situation and
also explain thought and ideas to make others understand the
problems and encourage them to develop their ways of work with
resilience. Able to adapt and utilize knowledge and concepts to
approach goals.

๑๓

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เป� น การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค ป� ก ารศึ ก ษาหนึ ่ ง ๆ แบ่ ง ออกเป� น ๒ ภาคการศึ ก ษา (Semester) คื อ
การศึก ษาภาคต้ นและการศึ ก ษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้ อน (Summer Session) รวมด้ว ย
การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ ๑๕ สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาประมาณ ๗ สัปดาห์
ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
๒. การดำเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคปลาย

เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้า
เป�นนักศึกษา
๒.๒.๒ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ป�
๒.๒.๓ เป�นผูป้ ระกอบการ SME ๑ ป�ขึ้นไป
๒.๒.๔ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันโดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์
๒.๓ ป�ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
๒.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขป�ญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาตามข้อ ๒.๓
ไม่มี

๑๔

๒.๕ ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูส้ ำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป�
แผน ก๒
ป�/ชั้นป�
๑
๒
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

๒๕๖๕
๑
๑
-

๒๕๖๖
๑
๑
๒
๑

๒๕๖๗
๑
๑
๒
๑

๒๕๖๘
๑
๑
๒
๑

๒๕๖๙
๑
๑
๒
๑

๒๕๖๗
๒๙
๒๙
๕๘
๒๗

๒๕๖๘
๒๙
๒๙
๕๘
๒๗

๒๕๖๙
๒๙
๒๙
๕๘
๒๗

แผน ข
ป�/ชั้นป�
๑
๒
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

๒๕๖๕
๒๙
๒๙
-

๒๕๖๖
๒๙
๒๙
๕๘
๒๗

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒.๖.๒ ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อป�
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ
ชั้นป�
๑

แผน ก๒
แผน ข
๕๖,๑๐๐.- บาท ๕๖,๑๐๐.- บาท

แผน ก๒
-

แผน ข
๑๔๓,๖๐๐.- บาท

๒

๔๓,๖๐๐.- บาท ๔๓,๖๐๐.- บาท

-

๑๔๕,๐๐๐.- บาท

รวม

๙๙,๗๐๐.- บาท ๙๙,๗๐๐.- บาท

-

๒๘๘,๗๐๐.- บาท

๑๕

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป�นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป�นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป�นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ) แบบผสมผสานการเรียนในชัน้ เรียน และการใช้สื่อออนไลน์
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
เป�นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

แผน ก ๒

แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๑๕ หน่วยกิต

๑๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๙ หน่วยกิต

๙ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙ หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓ หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

๘. สอบวิทยานิพนธ์

สอบ

-

๙. การสอบปากเปล่า

-

สอบ

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

รวม

๑๖

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ๑๒ หน่วยกิต
เป�นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริม
พื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต

ND 4000

(๓ – ๐ – ๖)

Foundation for Graduate Studies

ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต

LC 4001

(๓ – ๐ – ๖)

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต

LC 4002

(๓ – ๐ – ๖)

Integrated English Language Skills Development

ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หน่วยกิต
LC 4011

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate

(๓ – ๐ – ๖)

Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต

LC 4012

(๓ – ๐ – ๖)

Remedial Integrated English Language Skills Development

ภน ๔๐๐๐ สถิติประยุกต์

๓ หน่วยกิต

LI 4000

(๓ – ๐ – ๖)

Applied Statistics

หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป�นไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
กำหนด

๑๗

๒) หมวดวิชาหลัก (๑๕ หน่วยกิต)
ภน ๖๐๐๑ ระบบการคิดเพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม
LI 6001

Thinking Systems for Innovative Organization

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)

ภน ๖๐๐๒ นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

๓ หน่วยกิต

LI 6002

(๓ – ๐ – ๖)

Learning Innovation for Leadership and Management

ภน ๖๐๐๓ การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน
LI 6003

Innovation Management and Sustainability

ภน ๖๐๐๔ ภาวะผู้นำบนฐานนวัตกรรม
LI 6004

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)
๓ หน่วยกิต

Innovation-Based Leadership

ภน ๖๐๐๕ การวิจัยเพื่อภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
LI 6005 Research for Leadership, Management and Innovation

(๓ – ๐ – ๖)
๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)

๓) หมวดวิชาเอก (๙ หน่วยกิต)
ภน ๗๐๐๑ ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7001

(๓ – ๐ – ๖)

Strategic HR System for Innovative Organization

ภน ๗๐๐๒ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7002

(๓ – ๐ – ๖)

Innovation-Based Enterpreneur

ภน ๗๐๐๓ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๑

๑ หน่วยกิต

LI 7003

(๑ – ๒ – ๒)

Seminar for Leadership, Management and Innovation 1

ภน ๗๐๐๔ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๒

๑ หน่วยกิต

LI 7004

(๑ – ๒ – ๒)

Seminar for Leadership, Management and Innovation 2

๑๘

ภน ๗๐๐๕ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓

๑ หน่วยกิต

LI 7003

(๑ – ๒ – ๒)

Seminar for Leadership, Management and Innovation 3

๔) หมวดวิชาเลือก (๙ หน่วยกิต)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เท่านั้น ที่สามารถเลือกเรียนวิชาในหมวด
วิชาเลือกได้ทั้งหมด ๙ หน่วยกิต โดยเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกทั้ง ๙ หน่วยกิต หรือวิชาในหมวดวิชาเลือก
๖ หน่วยกิต และจากหลักสูตรอื่นภายในสถาบันโดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอีก ๓ หน่วยกิต รวมเป�น ๙
หน่วยกิต
ภน ๗๑๐๑ การสื่อสารของผู้นำเพื่อการสร้างนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7101

(๓ – ๐ – ๖)

Leadership Communication for Innovation

ภน ๗๑๐๒ นวัตกรรมและวิสาหกิจเชิงสังคม

๓ หน่วยกิต

LI 7102

(๓ – ๐ – ๖)

Social Enterprises and Innovation

ภน ๗๑๐๓ การให้คำปรึกษาองค์การและธุรกิจ
LI 7103

Business and Organization Consultancy

ภน ๗๑๐๔ ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม
LI 7104

Good Governance and Ethical Management

ภน ๗๑๐๕ ขีดสมรรถนะและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)
๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)
๓ หน่วยกิต

Leadership Competency and Development Technique

(๓ – ๐ – ๖)

ภน ๗๑๐๖ การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนองค์การ
LI 7106 Digital Transformation and Organizational Change

๓ หน่วยกิต

ภน ๗๑๐๗ วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมและการจัดการเครือข่าย

๓ หน่วยกิต

LI 7107

(๓ – ๐ – ๖)

LI 7105

Culture of Innovation and Network Management

๑๙

(๓ – ๐ – ๖)

ภน ๗๒๐๑ การบริหารโครงการนวัตกรรม
LI 7201

๓ หน่วยกิต

Innovative Project Management

(๓ – ๐ – ๖)

ภน ๗๒๐๒ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7202

(๓ – ๐ – ๖)

Marketing Strategy and Innovation

ภน ๗๒๐๓ บัญชีการเงินและบัญชีบริหารสำหรับนักบริหาร

๓ หน่วยกิต

LI 7203

(๓ – ๐ – ๖)

Financial and Managerial Accounting for Executive

ภน ๗๒๐๔ การวิเคราะห์และการตัดสินใจ

๓ หน่วยกิต

LI 7204

(๓ – ๐ – ๖)

Analytics and Decision Making

ภน ๘๐๐๑ การฝ�กงาน

๓ หน่วยกิต

LI 8001

Internship

(๓–๐–๑๒)

ภน ๘๐๐๒ หัวข้อพิเศษ

๓ หน่วยกิต

LI 8002

(๐- ๐ - ๑๒)

Special Topics

หมายเหตุ : ๑. หมวดวิชาเลือกสำหรับผู้เลือกเรียน แผน ข
๒. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป�นไปตามที่คณะกำหนด
๓. สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นภายในสถาบัน โดยคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต
๕) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
ภน ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
LI 9000 Independent Study

๓ หน่วยกิต
(๐–๐–๑๒)

๖) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ภน ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
LI 9004 Thesis

๑๒ หน่วยกิต

๒๐

๗) การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ สอบเฉพาะ
หมวดวิชาหลัก และนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข สอบ ๒ หมวดวิชา คือหมวดวิชาหลักและหมวดวิชาเอก
๓.๑.๔. แผนการศึกษา
๑) ภาคปกติ แผน ก ๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ ๔๐๐๐

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓*

ภส ๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓*

ภน ๔๐๐๐

สถิติประยุกต์

๓*

ภน ๖๐๐๑

ระบบการคิดเพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๖๐๐๒

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

๓

ภน ๖๐๐๓

การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน

๓

ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓*

ภน ๖๐๐๔

ภาวะผู้นำบนฐานนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๑

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๓

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๑

๑

ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภน ๖๐๐๕

การวิจัยเพื่อภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๒

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๔

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๒

๑

ภน ๙๐๐๔

วิทยานิพนธ์

๓
ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

ภน ๗๐๐๕

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓

๑

ภน ๙๐๐๔

วิทยานิพนธ์

๙
รวม

๓๖

๒๑

๒) ภาคปกติ แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ ๔๐๐๐

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓*

ภส ๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓*

ภน ๔๐๐๐

สถิติประยุกต์

๓*

ภน ๖๐๐๑

ระบบการคิดเพือ่ องค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๖๐๐๒

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

๓

ภน ๖๐๐๓

การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน

๓

ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓*

ภน ๖๐๐๔

ภาวะผู้นำบนฐานนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๑

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๓

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๑

๑

ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓
ภน ๗xxx

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)

๓

ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภน ๗๐๐๒

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๔

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๒

๑

ภน ๗xxx

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)

๓

ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภน ๖๐๐๕

การวิจัยเพือ่ ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๕

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓

๑

ภน ๗xxx

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)

๓

ภน ๙๐๐๐

การค้นคว้าอิสระ

๓

รวม

๓๖

หมายเหตุ : * วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

๒๒

๓) ภาคนอกเวลาราชการ แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภน ๖๐๐๑ ระบบการคิดเพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๖๐๐๒ นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

๓

ภน ๖๐๐๓ การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน

๓

ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภน ๖๐๐๔ ภาวะผู้นำบนฐานนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๑ ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๓ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๑

๑

ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓
ภน ๗xxx

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)

๓

ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภน ๗๐๐๒ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๔ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๒

๑

ภน ๗xxx

๓

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)
ป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

ภน ๖๐๐๕ การวิจัยเพื่อภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

๓

ภน ๗๐๐๕ สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓

๑

ภน ๗xxx

๓

วิชาเลือก (ตามคำแนะนำ)

ภน ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ

๓

รวม

๓๖

๒๓

๒๔

๓.๑.๕. คำอธิบายรายวิชา
๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สพ ๔๐๐๐

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต

ND 4000

Foundation for Graduate Studies

(๓ – ๐ – ๖)

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
Introduction to Thai politics and administration, economics, business and society.
Administrators’ ethics. Academic ethics. Personality, physical and mental health enrichment.
The constitution of the Kingdom of Thailand. Thai language for communication. Academies
report writing. Sufficiency economy and development.

ภส ๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต

LC 4001

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

(๓ – ๐ – ๖)

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป�นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ
สำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหา
ข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as
sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop
their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is
placed on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and
making inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming
and scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills.

๒๕

ภส ๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต

LC 4002

Integrated English Language Skills Development

(๓ – ๐ – ๖)

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟ�ง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องต้น
Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening,
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the
introductory level.
ภส ๔๐๑๑

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต

LC 4011

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate

(๓ – ๐ – ๖)

Studies
ฝ�กทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการ
ฝ�กฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
The course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies
covered in LC 4001. Students receive individualized attention to enhance their reading skills
for academic purposes.
ภส ๔๐๑๒

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต

LC 4012

Remedial Integrated English Language Skills Development

(๓ – ๐ – ๖)

ฝ�ก ทั ก ษะการฟ�ง การพู ด การอ่าน และการเขียนเพิ่ม เติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่ าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือ
ภส. ๔๐๐๓ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษแบบบูร ณาการขั้ นสูง เพื่ อปรับปรุ งความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝ�กในลักษณะเฉพาะบุคคล
This course is intended to provide additional practices in the four skills-listening,
speaking, reading and writing strategies covered in LC 4 0 0 2 and LC 4 0 0 3 . Students receive
individualized attention to enhance their communication skills in English.

๒๖

ภน ๔๐๐๐

สถิติประยุกต์

LI 4000

Applied Statistics

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษา ทบทวนและปรับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ ตั้งแต่การค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลทางสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมาน
โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
การประเมินผลการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
The aim of this course is to study, review, and adjust statistical knowledge. It covers
everything from finding and collecting data to analyzing and interpreting the results, with a
focus on applying statistics, both descriptive and inferential statistics, to analyze data from
research projects, as well as using statistical techniques to evaluate measurement and
research findings.
๒) หมวดวิชาหลัก
ภน ๖๐๐๑

ระบบการคิดเพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 6001

Thinking Systems for Innovative Organization

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาและพัฒนาระบบการคิดเพื่อสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ สำรวจและเรียนรู้
แนวทางการออกแบบระบบการคิดเชิงนวัตกรรมทั้งในด้านวัฒนธรรม โครงสร้างองค์การ ตลอดจนลักษณะ
ของผู้นำที่มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แนวทาง
การสร้างทีมที่สามารถคิดและขับเคลื่อนผลปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมในองค์การได้จริง ผ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน
Study and develop thinking systems to create and drive strategic innovation. Explore
and learn how to design innovation thinking systems based on the organization’s culture,
structure, and leader involved in stimulating innovation based on creativity. Learn how to
build innovation supporting teams through knowledge sharing and discussion.

๒๗

ภน ๖๐๐๒

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผูน้ ำและการบริหารจัดการ

๓ หน่วยกิต

LI 6002

Learning Innovation for Leadership and Management

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาแนวโน้ม แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเรียนรู้และการพัฒนาที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ และเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความหลากหลายในทุกมิติ นำไปสู่
การพัฒนาตนเองและผู้อื่น บริหารจัดการองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาผู้นำเชิง
นวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่
Study trends, concepts and practice of learning and developing to keep up with the
pace of changes through learning process, strategies and tools in responding to all aspects.
Gain new knowledge and skills for self-development and others. Manage organization to
enhance competitive advantages. Develop innovative leadership skill to initiate and develop
innovations.
ภน ๖๐๐๓

การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน

๓ หน่วยกิต

LI 6003

Innovation Management and Sustainability

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการ และหลักการการบริหารจัดการระบบและกระบวนการของการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน ฝ�กประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ การ
จัดการความรู้และทุนทางป�ญญา และนวัตกรรมการจัดการเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในระดับองค์การและ
ระดับสังคม
Study concepts, evolution and principle of system and process of managing innovation
and sustainability. Apply approaches of creativity management, knowledge and intellectual
capital management, and management innovation in order to bring about sustainable
innovation in an organizational level and societal level.
ภน ๖๐๐๔

ภาวะผูน้ ำบนฐานนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 6004

Innovation-Based Leadership

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของผู้นำในยุคฐานวิถีใหม่ และเรียนรู้
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์เพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤต และ
พลวัตการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดเชิงนวัตกรรม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตัวเองและกลุ่ม

๒๘

Study concepts and body of knowledges of leadership mindset in new normal. Learn
how to strengthen resilience and emotional intelligence in order to response to crisis and
changes through learning system, innovative thinking and digital technologies to enhance
individual and group learning efficiency.

ภน ๖๐๐๕

การวิจัยเพื่อภาวะผูน้ ำ การจัดการ และนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 6005

Research for Leadership, Management and Innovation

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาหลักการ แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการและเทคนิคในการวิจัย ที่จะทำให้สามารถใช้การวิจัยใน
การออกแบบและดำเนินการโครงการหรือนโยบายใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการและการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการประสบความสำเร็จของตัวแบบธุรกิจ โดยการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักการทฤษฎี กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำ และการทดลองปฏิบัติ
จริงของผู้เรียนที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียน
Study principles, components, processes, methods and techniques of research
methodology to develop ability to design and operate initiatives to improve leadership,
management efficiency and innovation generation of organization. And to build ability to
deploy research methodology to develop viable business model. All concepts, theories,
and real case studies from prominent executives are integrally used to strengthen learners’
knowledge, understandings and skills, via learning-by-doing basis.
๓) หมวดวิชาเอก
ภน ๗๐๐๑

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7001

Strategic HR System for Innovative Organization

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาและสำรวจระบบงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแห่งนวัตกรรมเพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเรียนรู้และทำความเข้าใจการออกแบบระบบงานทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ผ ่ านกรอบแนวคิ ด เชิ ง ระบบ และการใช้ แ ม่ แ บบจากรางวั ล นวัต กรรมการบริ ห ารและการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ โดยกระบวนการ

๒๙

เรียนรู้เชิงวิจารณญาณ ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาจำนวนมากทั้งจากไทยและต่างประเทศ โดยนักศึกษาและ
คณาจารย์จะมีการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน และสร้างตัวแบบของระบบงานทรัพยากร
มนุษย์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์การ
Students will review the previous studies related on human resource systems in
selective innovative organizations in order to comprehend the HR strategies. The systems
thinking is introduced thoroughly the course as an important thinking skill for learning and
making an understanding of HR systems. HR Innovation Award criteria will be used to reflect
case studies of awarded companies. How to apply the digital technology in HR systems will
be the other area of study in this subject. The students will practice critical thinking by
discussing cases under Thai and foreign context-based and exchanging their related work
experiences. Final project will cover the HR system design for driving innovative organization.

ภน ๗๐๐๒

ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7002

Innovation-Based Enterpreneur

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเชิงนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของอุตสาหกรรม ตลาด และผู้บริโภค การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดการความเสี่ยง
ตลอดจนการตัดสินใจโดยใช้ข ้ อมู ล เป�นพื ้นฐาน ประกอบกับศาสตร์ แ ห่ งการเจรจาต่อรองและโน้ ม น้าว
ตลอดจนมุ่งเน้นแนวคิดในการค้นหาแนวทางการแก้ไขป�ญหาเชิงกลยุทธ์และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้แก่องค์การ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจบนฐานคิดนวัตกรรม
Study concepts and theories of innovation-based enterprise ecosystem. Analyze
internal and external context of industries, markets and consumers. Learn how to access
source of investment funds, risk management, data-based decision making, negotiation and
persuasion. Emphasis on exploring new concepts of strategic problem solving and building
organizational competitive advantages in order to transform into innovation-based enterprise.

๓๐

ภน ๗๐๐๓

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๑

LI 7003

Seminar for Leadership, Management and Innovation 1

๑ หน่วยกิต
(๑ – ๒ – ๒)

สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม โดยพิจารณาถึง
ปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวทางความคิด การบริหารงาน
และการพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
Explore and analyze leadership, management, and innovation issues based on
economic, social, political, and environmental situations. Then synthesize concept,
management, and development approaches towards sustainability.

ภน ๗๐๐๔

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๒

LI 7004

Seminar for Leadership, Management and Innovation 2

๑ หน่วยกิต
(๑ – ๒ – ๒)

สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (ต่อจากรายวิชา
ภน ๗๐๐๓) โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
แนวทางความคิด การบริหารงาน และการพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
Explore and analyze leadership, management, and innovation (Continued from LI7003)
issues based on economic, social, political, and environmental situations. Then synthesize
concept, management, and development approaches towards sustainability.
ภน ๗๐๐๕

สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓

LI 7005

Seminar for Leadership, Management and Innovation

๑ หน่วยกิต
(๑ – ๒ – ๒)

สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (ต่อจากรายวิชา
ภน ๗๐๐๔) โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
แนวทางความคิด การบริหารงาน และการพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
Explore and analyze leadership, management, and innovation(Continued from LI7004)
issues based on economic, social, political, and environmental situations. Then synthesize
concept, management, and development approaches towards sustainability.

๓๑

๔) หมวดวิชาเลือก
ภน ๗๑๐๑

การสื่อสารของผู้นำเพื่อการสร้างนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7101

Leadership Communication for Innovation

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ การสื่อสารของผู้นำ เพื่อการสร้างความร่วมมือและการทำงานเป�น
ทีมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร โดย
มุ่งเน้นไปที่เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อชนะใจพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนนักลงทุน เรียนรู้และ
จัดทำแผนแนวทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันและมุ่งสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การที่นักศึกษาเลือกที่จะทำการพัฒนา โดยนำเสนอในรูปแบบของโครงการการออกแบบการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
Explore concepts, theory, and strategies of communication that vital for leaders to
enhance team synergy which leads to innovation. Focus on sharing, exchanging, and learning
from leaders and organizations' best pratices. Practice communicating and pitching to win
the heart of different targets ranging from employees, management, investers, to other
stakeholders. Apply srategic communication planning tools to develop a project to enhance
collaboration and innovation for the selected organization. Being able to pitch the projected
to be approved by top management.
ภน ๗๑๐๒

นวัตกรรมและวิสาหกิจเชิงสังคม

๓ หน่วยกิต

LI 7102

Social Enterprises and Innovation

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คำนิยาม ความสำคัญและผลกระทบของนวัตกรรมทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อ
สังคม โดยการเรียนประกอบด้วยการเรียนรู้ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ การประยุกต์เเละนำไปใช้ และ
ผลลัพธ์ของการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาจากเเนวคิดทฤษฎี การร่วมกันอภิปราย การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา เเละการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจถึง อดีต รวมถึงที่มาเเละรากฐานของนวัตกรรมทาง
สังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม สถานการณ์ปจ� จุบัน และอนาคตของนวัตกรรมทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม
Study about philosophy, definition(s), and impacts of social innovation and social
enterprise. The study covers three elements: knowledge and principles, implication and
practices, and results. Students will learn through studying, analyzing, and synthesizing

๓๒

knowledge and principles of social enterprises and social innovation, group discussion, case
studies, and hands-on experiences to develop competencies of managing and driving social
innovation and social enterprise.
ภน ๗๑๐๓

การให้คำปรึกษาองค์การและธุรกิจ

๓ หน่วยกิต

LI 7103

Business and Organization Consultancy

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษากระบวนการ การให้คำปรึกษาองค์การ จริยธรรมการให้คำปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพกับ
องค์การที่ให้คำปรึกษา เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการให้คำปรึกษา กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืน นำสู่กระบวนการแก้ป�ญหาเชิงกลยุทธ์ จนสิ้นสุดโครงการ การ
ประเมินผล และติดตามผล เพื่อนำไปสู่การวางแผนเพื่อการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เรียนเรียนรู้
เครื่องมือในงานที่ปรึกษา เช่น เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การด้วย 9 ตัวแปร, เครื่องมือวินิจฉัยองค์การระดับตัว
บุคคล, การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารผลงาน และเครื่องมือการจัดทำแผนกลยุทธ์ในงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ, งานแผนพัฒนาบุคลากร, ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป�นต้น
Process consultant will be introduced as a major role of HROD consultation. Consulting
process, ethics in consultation, how to build interpersonal relationship with client, and tools
for consultations will be reviewed and discussed during the whole course. Students will learn
how to drive change for innovative and sustainability organization through success and failed
cases. HROD tools such as Emo-meter, Strategic Performance Management, HRD Blueprint,
Competency-based HR Management System will be applied as consultation interventions for
Innovative-work-behavior and Innovative organization development.

ภน ๗๑๐๔

ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7104

Good Governance and Ethical Management

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐานและตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการ
องค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล แนวคิดและแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บทบาทของผู้นำในการ
พัฒนาสร้างสรรค์องค์การที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐและบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน รวมทั้งศึกษาหลัก
จริยธรรมของความเป�นผู้นำในการบริหารจัดการองค์การทั้งในมิติทางปรัชญา ศาสนาและทฤษฎีทั้งจาก
มุมมองตะวันตกและตะวันออก

๓๓

Study philosophy, theories, principles, basic concepts and case studies of organizational
management with good governance and ethics. Study concepts and best practice of good
governance, roles of leadership in encouraging good governance and ethics in both public
and private sectors. Study ethical standards for organizational leadership in philosophical,
religious and theorical perspectives both in western and eastern world.

ภน ๗๑๐๕

ขีดสมรรถนะและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ

LI 7105

Leadership Competency and Development Technique

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีการในการค้นหาและพัฒนาสมรรถนะ โดยทำการค้นหาสมรรถนะส่วน
บุ ค คลโดยเฉพาะด้ า นภาวะผู ้ น ำด้ ว ยการจั ด ทำการประเมิ น ส่ ว นบุ ค คล ในหลายๆรู ป แบบ รวมถึ ง
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ ในวิชานี้นักศึกษาจะได้รับการฝ�กปฏิบัติผ่านการทำแผนการ
พัฒนาขีดสมรรถนะภาวะผู้นำในแต่ละบุคคล
Study concepts and techniques of finding and developing competencies by exploring
individual competencies particularly in leadership through different types of individual
assessment and competency development processes. Learn how to make individual
leadership development plan.
ภน ๗๑๐๖

การบริหารจัดการความเปลีย่ นแปลงและการปรับเปลี่ยนองค์การ

๓ หน่วยกิต

LI 7106

Digital Transformation and Organizational Change

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีที่ใช้อธิบายธรรมชาติและ
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตการณ์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้รูปแบบของภาวะผู้นำและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงในหลากหลายมุมมองตามแต่ละบริบทของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเรียนรู้วิธีการ
ตัดสินใจบนความเสี่ยงในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ผ่านการจำลองสถานการณ์ บทบาทสมมติ และกรณีศึกษา เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤตในรูปแบบต่าง ๆ
Study types of changes, theories that explain nature and process of changes due to
crisis. Learn leadership styles and risk management practice in different perspectives based
on contexts. Learn how to make decisions under risk in different situations through simulation,
role play and case studies in order to response to upcoming changes and crisis.

๓๔

ภน ๗๑๐๗

วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมและการจัดการเครือข่าย

๓ หน่วยกิต

LI 7107

Culture of Innovation and Network Management

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาและสํารวจความสําคัญ แนวคิด กระบวนการสร้าง การจัดการ รวมทั้งการธํารง รักษาและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ผ่านการวินิจฉัยพลวัตทางวัฒนธรรมทั้งในระดับ บุคคล กลุ่ม องค์การ และนานาชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ สร้างวัฒนธรรม การทํางานร่วมกันภายใต้บริบทของยุคดิจิทัล เรียนรู้การ
ทำงานผ่านโครงการต่างๆเพื่อวิเคราะห์บริบทตลอดจนใช้เครื่องมือในการประเมินแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งอภิปรายร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร วัฒนธรรม และเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม
To study and explore conceptual frameworks and management processes to maintain,
develop, and change culture at different levels. This includes cultural diagnosis at individual,
group, organizational and international levels in order to create cultural understanding and
networking among social actors for collaboration in the digital era. Students will learn through
a variety of projects to analyze and assess the success and failure and to discuss the findings
with relevant theories. The course is designed to equip students with planning, networking,
and changing skills for developing culture of innovation
ภน ๗๒๐๑

การบริหารโครงการนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7201

Innovative Project Management

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาตัวแบบ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการเชิงนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีทั้งด้านเวลา ต้นทุน และทรัพยากรมนุษย์ที่มีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าหรือเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ตลอดจนสำรวจและประยุกต์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
รวมทั ้ ง ศึ กษาและแลกเปลี ่ย นความคิ ด เห็ น เกี ่ ยวกั บการบริห ารจั ดการความเสี ่ ยงและการวางแผนการ
ดำเนินการภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
Study the models, techniques, and tools used in innovation project management
according to available resources, i.e., time, cost, and human resources to achieve effective
results. Then exploring and applying digital technology to support project management
practices. Students will also learn, discuss, and exchange their viewpoints towards risk
management and action planning under the change of society and economy.

๓๕

ภน ๗๒๐๒

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างนวัตกรรม

๓ หน่วยกิต

LI 7202

Marketing Strategy and Innovation

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาหลักการกลยุทธ์การตลาดทั้งในแง่ของทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการนำไปปฏิบัติจริง ศึกษา
การวิเคราะห์สภาพตลาด การหาความเป�นไปได้ การวิจัยเพื่อหาความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่แท้จริง
การบริหารจัดการ การออกแบบ และปรับใช้กระบวนการเชิงนวัตกรรมให้เข้ากับธุรกิจ รวมไปถึงเทคนิคในการ
เล่าเรื่อง การสร้างแบรนด์ และความแตกต่างทางการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาด เพื่อมุ่งสร้างสินค้าและ
บริการเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
Study theories, concepts and practice of marketing strategies. Learn how to do market
analysis, feasibilities, research and development to understand markets and consumers. Learn
how to manage, design and adapt innovative process into organization. Learn how to use
storytelling techniques, support branding and gain competitive advantages in order to deliver
products and services based on consumer needs.
ภน ๗๒๐๓

บัญชีการเงินและบัญชีบริหารสำหรับนักบริหาร

๓ หน่วยกิต

LI 7203

Financial and Managerial Accounting for Executive

(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาหลักการ แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการการเงินในธุรกิจภายใต้สภาวะ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว เรียนรู้วิธีการเข้าหาแหล่งเงินทุน การระดมทุน การ
เตรียมความพร้อมธุรกิจก่อนการระดมทุน ตลอดจนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาประเภทแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ความเป�นไปได้ และวิธีการ
ได้มาซึ่งเงินทุน ประกอบกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการระดมทุนจากธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริง
Study principles, concepts, tools and techniques used in financial management under
dynamic of social and economic changes. Learn how to access potential source of funding,
prepare business for fundraising and manage working capital in business through case studies.
Study sources of investment and fund, feasibilities and techniques. Learn how to do
fundraising by different types of business both in domestical and global perspectives in order
to practically adapt to business.

๓๖

ภน ๗๒๐๔

การวิเคราะห์และการตัดสินใจ

LI 7204

Analytics and Decision Making

๓ หน่วยกิต
(๓ – ๐ – ๖)

ศึกษาและเรียนรู้ศาสตร์แห่งการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล พัฒนาทักษะการเป�นผู้นำในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎี หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ และการสร้าง
ตัวแบบสำหรับการตัดสินใจ เรียนรู้การสร้างกรอบความคิด การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การแก้ไขป�ญหาและ
รูปแบบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใต้บริบทของสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
Explore and study the science of data-driven decision-making. Develop the leader’s practical
decision-making skills through evolution, theories, principles, analytical approaches, and data modeling for
decision making. Creating a proper mindset and developing a system thinking mindset leads to practical
problem solving and decision in the digital society.

ภน ๘๐๐๑

การฝ�กงาน

๓ หน่วยกิต

LI 8001

Internship

(๓ - ๐ - ๑๒)

นักศึกษาสามารถเลือกฝ�กงานในองค์การภาคธุรกิจ ราชการ หรือ หน่วยงานอิสระ กำหนดให้ช่วงเวลา
ในการฝ�กงานนั้น คิด ๔๕ ชั่วโมงต่อ หนึ่งหน่วยกิต
Internship in private, public or independent entity. Students are required to achieve
totally 45 hours of internship to gain one credit.
ภน ๘๐๐๒

หัวข้อพิเศษ

LI 8002

Special Topics

๓ หน่วยกิต
(๐ – ๐ -๑๒)

วิชานี้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวความคิดและการปฏิบัติในด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และ
นวัตกรรม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือองค์การอิสระ องค์การเพื่อสาธารณะกุศล และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อแนวความคิดและการปฏิบตั ิ
ด้วยการมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่และปฏิบัติจริง
This course is aimed at focusing on analyzing and synthesizing Leadership Management
and Innovation concepts and practices in diverse context, including (1) public and private
organizations, or (2) independent organizations under constitution, charity organizations, and

๓๗

social enterprises. Students are urged to consider the relationship among economic, social,
politic factors, and their effects on human resource and organization development concepts
and practices through participative learning and fieldwork.
๕) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
ภน ๙๐๐๐

การค้นคว้าอิสระ

LI 9000

Independent Study

๓ หน่วยกิต
(๐ - ๐ - ๑๒)

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจในขอบเขตของหลักสูตร ภายใต้การให้
คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
Self-study and research in interesting topics within scope of curriculum and under
professors’ advice.
๖) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ภน ๙๐๐๔

วิทยานิพนธ์

LI 9004

Thesis

๑๒ หน่วยกิต

นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Research in interesting areas of topics under adviser’s suggestion. Study additional
theories based on adviser’s suggestion. Students must be prepared for proposal presentation,
reporting progression and defending thesis.

๓๘

๓.๒ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ

พ.ศ.

ชื่อ – สกุล

สูงสุด

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์

ร.บ.

การปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๓๙

M.A.

Human Resources

Webster University,

๒๕๔๑

Development and

USA.

ดร.จุฑามาศ
แก้วพิจิตร

Management
Ph.D. Human Resource

Virginia Polytechnic

Development and Adult

Institute and State

Learning

University, Blacksburg,

๒๕๔๖

Virginia, USA.
xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

ร.บ.

การเมืองและการปกครอง

พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๓๒

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- ๒๕๓๗
ศาสตร์

Ph.D. Management Learning

The University of

๒๕๕๐

Lancaster, U.K.
xxxxxxxxxxxxx ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

๒๕๔๙

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
M.S.

Information Science and

The University of

Technology

Tokyo, Japan.

Ph.D. Information Science and
Technology

๓๙

The University of
Tokyo, Japan.

๒๕๕๕
๒๕๕๘

๓.๒.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขประจำตัว

ตำแหน่งทาง

คุณวุฒิ

ประชาชน

วิชาการ

สูงสุด

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ

พ.ศ.

ชื่อ – สกุล
xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ
แก้วพิจิตร

ร.บ.

การปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๓๙

M.A.

Human Resources

Webster University,

๒๕๔๑

Development and

USA.

Management
Ph.D. Human Resource

Virginia Polytechnic

Development and Adult

Institute and State

Learning

University, Blacksburg,

๒๕๔๖

Virginia, USA.
xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

ร.บ.

การเมืองและการปกครอง

พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๓๒

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

๒๕๓๗

ศาสตร์
Ph.D. Management Learning

The University of

๒๕๕๐

Lancaster, U.K.
xxxxxxxxxxxxx ดร.บงกช

วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

เจนจรัสสกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

๒๕๔๙

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
M.S.

Information Science and

The University of

Technology

Tokyo, Japan.

Ph.D. Information Science and
Technology

๔๐

The University of
Tokyo, Japan.

๒๕๕๕

๒๕๕๘

เลขประจำตัว

ตำแหน่งทาง

คุณวุฒิ

ประชาชน

วิชาการ

สูงสุด

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ

พ.ศ.

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

๒๕๑๗

ร.ม.

การปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๑๙

M.A.

Political Science

University of Wisconsin- ๒๕๒๒

ชื่อ – สกุล
xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์
ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่

Madison, USA
Ph.D. Political Science

University of Wisconsin- ๒๕๒๖
Madison, USA

xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์
ดร.จิรประภา
อัครบวร

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.วิชัย อุตสาหจิต

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.นันทา สู้รกั ษา

ศศ.บ. จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๓๓

M.S.

Human Resource

Pittsburg State

๒๕๓๖

Development

University, USA.

Ph.D. Human Resource
Development
นศ.บ. สื่อสารมวลชน

University of Minnesota, ๒๕๔๓
USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๒

MBA. Marketing

California State
University,
San Bernardino, USA.
University of Missouri,
Columbia, USA.

๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Texas Southern
University, USA.

๒๕๓๔

Ph.D. Practical Arts and
Vocational-Technical
Education :Business
Education
วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
Ed.D. Counselor Education

๔๑

๒๕๔๐

๒๕๔๐

เลขประจำตัว

ตำแหน่งทาง

คุณวุฒิ

ประชาชน

วิชาการ

สูงสุด

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ

พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๒๓

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๒๕

MBA. Business Administration

Central Missouri State
University, USA.

๒๕๒๙

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๗

ชื่อ – สกุล
xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ พศ.บ. การตลาด
ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
พศ.ม. บุคลากร

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.วาสิตา
บุญสาธร

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.อรนุช
พฤฒิพิบูลธรรม

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.บุษกร
วัชรศรีโรจน์

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

M.A . Speech Communication

๒๕๓๙

The Pennsylvania State
University, USA.
Ph.D. Communication Arts and The Pennsylvania State
Sciences
University, USA.

๒๕๔๒

ร.บ.

๒๕๔๑

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S.

๒๕๔๖

Industrial Relations and
Personnel Management
Ph.D. (Human Resource
Development)
สต.บ. การประมวลผลข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
MBA. Finance and Investment

University of London , ๒๕๔๔
U.K.
University of Minnesota, ๒๕๕๓
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๒

Ph.D. Management of
Technology

Asian Institute of
Technology, Thailand.

๔๒

The George Washington ๒๕๔๑
University, USA.
๒๕๔๖

เลขประจำตัว

ตำแหน่งทาง

คุณวุฒิ

ประชาชน

วิชาการ

สูงสุด

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ

พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Illinois at
Urbana – Champaign,
USA
Michigan State
University, USA
Michigan State
University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๔๖
๒๕๔๙

สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of
Development
Administration,
Thailand.
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
University of Tennessee
(Knoxville), USA.

๒๕๕๒

ชื่อ – สกุล
xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์
ดร.กฤตกร
นวกิจไพฑูรย์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
M.S. Policy Economics

M.S

Labor Economics

Ph.D. Labor Relations
xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ดาวิษา
ศรีธัญรัตน์

อ.บ.

ประวัติศาสตร์

วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
Ph.D. Human Resource and
Organization
Development

xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.
ดร.ภาวิณี
เพชรสว่าง
วท.ม.
Ph.D.

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
Human
Resource Development

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

๔๓

๒๕๕๑
๒๕๕๕
๒๕๔๙

๒๕๕๖

๒๕๓๙
๒๕๔๑
๒๕๕๑

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาสามารถเลือกฝ�กงานในองค์การภาคธุรกิจ ราชการ หรือ หน่วยงานอิสระ กำหนดให้ช่วงเวลา
ในการฝ�กงานนั้น คิด ๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มีการจัดการเรียนวิชา ภน ๘๐๐๑ การฝ�กปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค
และเครื่องมือในหลักสูตรในสถานการณ์จริง โดยมีอาจารย์นิเทศนักศึกษาแต่ละคน และนักศึกษาจะต้องนำเสนอ
ผลงานการฝ�กปฏิบัติงานต่ออาจารย์นิเทศตามที่คณะกำหนด
๔.๒ ช่วงเวลา
ในภาคฤดูร้อน ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป�
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานอย่างน้อย ๔ วัน ต่อสัปดาห์ และมีการนำเสนอ หรือรายงานป�ญหาการฝ�ก
ปฏิบัติงานต่ออาจารย์นิเทศตามแบบฟอร์มของคณะ
๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ ทำวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข
เรียนวิชาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิจัยตามประเด็นที่สนใจโดยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทั้ง ๕ ด้าน ตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษาวิจัย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้
๕.๓ ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ตั้งแต่ ป�
การศึกษาที่ ๒ นักศึกษาต้องศึกษาวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และสำเร็จการศึกษาภายในเวลาไม่เกิน ๕ ป� นับจาก
วันเป�ดภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป�นนักศึกษา
การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องศึกษาเต็มเวลา และเมื่อศึกษาชั้นป�ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต และสำเร็จการศึกษาภายในเวลาไม่เกิน ๕ ป� นับจากวันเป�ด
ภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป�นนักศึกษา

๔๔

๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ วิทยานิพนธ์
- แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
-

รายงานการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

-

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การนำเสนอผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

-

มีหน่วยงานให้คำแนะนำ ตรวจสอบการทำวิทยานิพนธ์

๕.๕.๒ วิชาการค้นคว้าอิสระ
- กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อให้คำปรึกษาแก่นกั ศึกษารายบุคคล
- อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการค้นคว้า วิจัย และประเมินผล
-

นักศึกษาดำเนินการค้นคว้าและส่งผลงาน

๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ วิทยานิพนธ์
- สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
- ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
- ประกาศวัน เวลา สถานทีส่ อบป้องกันวิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอกเพื่อร่วมฟ�งการนำเสนอผลงาน
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป�นกรรมการสอบ
- แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ
- ตรวจความถูกต้องของรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
- ตรวจสอบการนำเสนอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
๕.๖.๒ วิชาการค้นคว้าอิสระ
- นักศึกษานำเสนอเค้าโครงการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
- นักศึกษานำเสนอเค้าโครงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีเพื่อ
อนุมัติเค้าโครง
- นักศึกษารวบรวมและประมวลข้อมูลแล้วนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขให้คำแนะนำ
- อาจารย์ประมวลผลและให้ผลการศึกษา

๔๕

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไปที่สถาบันและคณะพยายาม
พัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ได้แก่
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

การเป� น ผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรม, นวั ต กร, ผู ้ บ ริ ห ารและ ๑) การทำโปรเจกต์ (Project-Based Learning)
ผู ้ ป ระกอบการที ่ ส ามารถสร้ า งความเปลี ่ ย นแปลงได้ มุ ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการลงมื อ ทำโครงการตลอด
(Leverage Change Capacity): ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ หลักสูตร เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หรือ
การเปลี ่ ย นแปลงทั ้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร และ ทฤษฎีจากคาบเรียนการบรรยาย (Lecturing)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบ แนวทางการ ๒) การใช้กรณีศึกษาจริง (Case Study) เป�ดโอกาส
จัดการเชิงรุกกับความเปลี่ยนแปลงผ่านระบบความคิดเชิง ให้ผู้เรียนนำป�ญหาหรือสถานการณ์ที่พบจากการทำงาน
มาแบ่งป�น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการแก้ไข

สร้างสรรค์และนวัตกรรมได้

การเป� น ผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรม, นวั ต กร, ผู ้ บ ริ ห ารและ ป�ญหาจากหลากหลายมุมมอง
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาตนเองและมุ่งสู่ความเป�น ๓) การใช้ ก ิ จ กรรมเป� น เครื ่ อ งมื อ การเรี ย นรู้
เลิศ (Personal Mastery) : ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึง (Classroom as a Playground) ให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้ จากการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนมาใช้เป�นเครื่องมือ
ผู้เรียนสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเอง และ ในการทำกิจกรรม โดยมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป�นผู้ช่วย
สามารถสร้างจุดร่วมทางความคิด รวมถึงสนับสนุนผู้มีส่วนได้ ดำเนินกิจกรรมและให้คำแนะนำในการแก้ไขป�ญหา
๔) การจัดหาครูพี่เลี้ยง (Mentor & Accelerator) ที่

ส่วนเสียไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้

การเป� น ผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรม, นวั ต กร, ผู ้ บ ริ ห ารและ เป� น ที ม ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญเพื ่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษาผู ้ เ รี ย นตลอด
ผู้ประกอบการที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Open- หลักสูตรโดย
minded Ideation) : ผู ้ เ รี ย นสามารถค้ น หา โอกาสและ ๕) การเรียนหลักสูตรสมทบ (Shared Course) ให้
ความเป�นไปได้จากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเด็นที่สนใจจากคอร์สระยะสั้นที่จัด
อธิ บ าย ความคิ ด หรื อ ไอเดี ย ให้ ผ ู ้ อ ื ่ น เข้ า ใจป� ญ หาหรื อ โดยคณะต่าง ๆ ในสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝ�กฝนการ
ปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานให้ดีข ึ้นได้ อย่างไม่ย่อท้อ มองป�ญหาในหลากหลายมุมมอง และพิจารณาปรับใช้
ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่ แนวทางการแก้ไขป�ญหาจากองค์ความรู้ที่มาจากศาสตร์
เป้าหมายที่ต้องการได้
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อื่น นำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกมิติ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป�นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา โดยเมื่อนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะที่เป�นมืออาชีพ มีจริยธรรมและศีลธรรมในการตัดสินใจและการกระทำ มี
ความกล้าในการช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเป�นอยู่ที่ดีขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
ดังนี้
๑. ศี ล ธรรม (Ethics and Morality)ผู้ส ำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะที่เป�นมืออาชีพ
จริยธรรมและมีศีลธรรมในการตัดสินใจและการกระทำ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานอย่างมือ
อาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความกล้าในการช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความรู้ที่ดีขึ้น
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน (Lecture and discussion)
๒. สัมมนา (Seminar)
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. การประเมินการบ้าน/ โจทย์ป�ญหา/ งานที่มอบหมาย (Lesson check)
๒. การประเมินในชั้นเรียน (Class evaluation)
๓. ประเมินการทำงานในกลุ่ม (Instructor/Peer evaluation)
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ตามรายวิชาที่กำหนดให้
ศึกษาในหลักสูตร โดยมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
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๑. พั ฒ นาตนเองและมุ ่ ง สู่ ค วามเป� น เลิ ศ (Personal Mastery)ผู ้ เ รี ย นสามารถประเมินขีด
ความสามารถของตนเอง และสามารถสร้างจุดร่วมทางความคิด รวมถึงสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๑. การฝ�กปฏิบัติ (Student Practice)
๒. การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน (Lecture and discussion)
๓. การนำเสนอในห้องเรียน (In class presentation)
๔. งานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม (Individual and group assignment)
๕. วงจรแห่งการเรียนรู้ (Read and learn circle)
๖. เสนอแนวทางโครงการการให้คำปรึกษาองค์การตามประเด็นป�ญหา (Final project)
๗. การเรียนรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring from Expert Panel)
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
๑. การประเมินจากการวิพากษ์ (Discussion)
๒. การประเมินจากการสอบย่อย (Exam)
๓. การประเมินงานที่มอบหมายและการสอบ (Lesson and test)
๔. การประเมินงานที่มอบหมาย (Assignment)
๕. การประเมินจากการนำเสนอผลงาน (Presentation)
๖. การประเมินโครงการ (Project)
๗. ส่วนระเบียบวิธีวิจัย
๘. การจัดทำรายงานการวินิจฉัยป�ญหาองค์การ แนวทางการให้คำปรึกษา แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติในองค์การธุรกิจ
๙. การมีส่วนร่วมอภิปรายในห้องเรียน
๒.๓ ด้านทักษะทางป�ญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา
กำหนดให้นักศึกษาต้องมีความสามารถในการพัฒนาป�ญญา มีวิธีการใช้ความคิดที่เป�นระบบ
และนำไปสู่การสร้างเสริมป�ญญา ดังนี้
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๑. สร้ า งความเปลี ่ ย นแปลงได้ (Leverage Change Capability with Worldwide
Perspective) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบ แนวทางการจัดการเชิงรุกกับความเปลี่ยนแปลงผ่าน
ระบบความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ โดยพิจารณาทั้งบริบทนานาชาติและท้องถิ่น
๒. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Open-minded Ideation)ผู้เรียนสามารถค้นหา โอกาสและ
ความเป�นไปได้จากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความคิดหรือไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจ
ป�ญหาหรือปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และ
แนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา
๑. การบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในห้องเรียน (Lecture and discussion)
๒. สัมมนา (Seminar)
๓. วิทยากรพิเศษ (Guest speaker)
๔. ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)
๕. กรณีศึกษาและกรณีตัวอย่าง (Case study and Best practice)
๖. การฝ�กปฏิบัติ (Student Practice)
๗. การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
๘. งานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม (Individual and group assignment)
๙. Leadership, Management Game, ออกแบบและนำเสนอแผนธุรกิจ
๑๐. การศึกษาดูงานภาคสนาม (Field trip)
๑๑. การผลิตสือ่ สารคดี
๑๒. การวิจัย
๑๓. เสนอแนวทางโครงการการให้คำปรึกษาองค์การตามประเด็นป�ญหา (Final project)
๑๔. การเรียนรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring from Expert Panel)
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางป�ญญา
๑. การประเมินการบ้าน โจทย์ป�ญหา งานที่มอบหมาย (Lesson check)
๒. การประเมินจากการสอบย่อย (Exam)
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๓. การสอบปลายภาค (Final Exam)
๔. การประเมินตนเอง (Self-assessment)
๕. การประเมินในชั้นเรียน (Class evaluation)
๖. การประเมินงานที่มอบหมาย (Assignment)
๗. การประเมินจากการนำเสนอผลงาน (Presentation)
๘. การประเมินโครงการ (Project)
๙. การมีส่วนร่วมอภิปรายในห้องเรียน
๑๐. ประเมินการทำงานในกลุ่ม (Instructor, Peer evaluation)
๑๑. การทำ Content evaluation ในส่วนของ Individual/group paper และ
Documentary เชิงวัฒนธรรม
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบกำหนดให้นักศึกษา
ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
ดังนี้
๑. ความเป� น ผู ้ นำ (Sustainable Leadership) ผู ้ เ รี ย นสามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ส ั ย ทัศ น์
เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้ รวมถึงมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เป�นมืออาชีพ
ในการจัดการทั้งในด้านตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเป�นผู้นำที่สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับเปลี่ยนในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาชีพได้
๒. ป�ญญา (Human Intelligence) ความสามารถในการคิดนอกกรอบและคิดอย่างมีตรรกะ
บนพื้นฐานของการตระหนักถึงผู้อื่น นักศึกษาสามารถแสดงความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ รวมถึงการ
คาดการณ์พฤติกรรมของผู้อื่นและตนเองด้วยความรอบคอบและถ่อมตน ผ่านการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ไขป�ญหา การสื่อสารอย่างตรงประเด็น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการ
ตอบสนองอย่ า งเหมาะสมต่ อ พลวั ต โลกด้ ว ยความรอบคอบและถ่ อ มตนซึ ่ ง วางอยู ่ บ นฐานของ
ความสามารถทางจิตวิทยาและศีลธรรม สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนใน
การออกแบบการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป�นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมได้
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๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑. สัมมนา (Seminar)
๒. กรณีศึกษาและกรณีตัวอย่าง (Case study and Best practice)
๓. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
๔. การฝ�กปฏิบัติ (Student Practice)
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑. การประเมินการบ้าน โจทย์ป�ญหา งานที่มอบหมาย (Lesson check)
๒. การประเมินในชั้นเรียน (Class evaluation)
๓. ประเมินการทำงานในกลุ่ม (Instructor/Peer evaluation)
๔. การประเมินจากการวิพากษ์ (Discussion)
๕. การประเมินจากการสอบย่อย (Exam)
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดให้นักศึกษาต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาคทั้งการฟ�ง การพูด การอ่าน และการ
เรียน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะเป�นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ดังนี้
๑. ความเป� น ผู ้ น ำ (Sustainable Leadership) ผู ้ เ รี ย นสามารถแสดงให้เ ห็ น ถึ ง วิ ส ั ย ทั ศ น์
เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้ รวมถึงมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เป�นมืออาชีพใน
การจัดการทั้งในด้านตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเป�นผู้นำที่สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับเปลี่ยนในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาชีพได้
๒. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Open-minded Ideation) ผู้เรียนสามารถค้นหา โอกาสและ
ความเป�นไปได้จากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความคิดหรือไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจ
ป�ญหาหรือปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และ
แนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
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๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สัมมนา (Seminar)
๒. การนำเสนอในห้องเรียน (In class presentation)
๓. Leadership, Management Game, ออกแบบและนำเสนอแผนธุรกิจ
๔. การบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในห้องเรียน (Lecture and discussion)
๕. วิทยากรพิเศษ (Guest speaker)
๖. กรณีศึกษาและกรณีตัวอย่าง (Case study and Best practice)
๗. การฝ�กปฏิบัติ (Student Practice)
๘. งานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม (Individual and group assignment)
๙. เสนอแนวทางโครงการการให้คำปรึกษาองค์การตามประเด็นป�ญหา (Final project)
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. การประเมินในชั้นเรียน (Class evaluation)
๒. การมีส่วนร่วมอภิปรายในห้องเรียน
๓. ประเมินการทำงานในกลุม่ (Instructor, Peer evaluation)
๔. การประเมินจากการสอบย่อย (Exam)
๕. การสอบปลายภาค (Final Exam)
๖. การประเมินงานที่มอบหมาย (Assignment)
๗. การประเมินจากการนำเสนอผลงาน (Presentation)
๘. การประเมินโครงการ (Project)
๙. การประเมินจากผลการทำโครงการ (Evaluation of project result, outcome)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๕ ด้าน ดังนี้
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TQF
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

Expected Learning Outcomes
LO2: ศีลธรรม (Ethics and Morality) ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และ
ทักษะที่เป�นมืออาชีพ จริยธรรมและมีศีลธรรมในการตัดสินใจและการ
กระทำ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานอย่างมืออาชีพและมี
ความรั บผิดชอบต่อสังคมมีความกล้าในการช่วยพัฒนาและขับเคลื ่ อ น
สังคมไทยให้มีความรู้ที่ดีขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
Graduates possess professional knowledge, ethics and morality
to make a decision. Able to adapt knowledge into professional
work and take responsibility toward society in order to help
driving the Thai society, making the better lives of those
involved, through altruism and courage.

๒. ด้านความรู้

LO5: พัฒนาตนเองและมุ่งสู่ความเป�นเลิศ (Personal Mastery) ผู้เรียน
สามารถประเมินขีดความสามารถของตนเอง และสามารถสร้างจุดร่วมทาง
ความคิด รวมถึงสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้
Able to evaluate his or her competencies and encourage
mutual agreement as well as support stakeholders to approach
goals.
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๓. ด้านทักษะทางป�ญญา

Expected Learning Outcomes
LO4: สร้ า งความเปลี ่ ย นแปลงได้ (Leverage Change Capability
with Worldwide Perspective) ผ ู ้ เ ร ี ย น ส าม าร ถ วิ เ ค ร า ะห ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
ผู้เรียนสามารถออกแบบ แนวทางการจัดการเชิงรุกกับความเปลี่ยนแปลง
ผ่านระบบความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ โดยพิจารณาทั้งบริบท
นานาชาติและท้องถิ่น
Able to analyze internal and external changes in organization.
Able to design active management plan toward changes
through creative and innovative thinking system considering in
both domestic and global perspectives.
LO6: ริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์ ส ิ ่ ง ใหม่ ไ ด้ (Open-minded Ideation)ผู ้ เ รี ยน
สามารถค้นหา โอกาสและความเป� นไปได้จ ากสถานการณ์ ท ี ่ต้ องเผชิญ
ผู ้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย ความคิ ด หรื อ ไอเดี ย ให้ ผ ู ้ อ ื ่ น เข้ า ใจป� ญ หาหรื อ
ปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ผู้เรียนสามารถนำ
องค์ความรู้และแนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
Able to explore opportunities and possibilities in every situation
and also explain thought and ideas to make others understand
the problems and encourage them to develop their ways of
work with resilience. Able to adapt and utilize knowledge and
concepts to approach goals.
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๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

Expected Learning Outcomes
LO1: ความเป�นผู้นำ (Sustainable Leadership) ผู้เรียนสามารถแสดง
ให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้
รวมถึงมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เป�นมืออาชีพในการจัดการทั้งในด้าน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเป�นผู้นำที่สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับเปลี่ยนในหลากหลายกลุ่มสาขา
วิชาชีพได้
Graduates are able to identify vision, goals and methods to
approach the goals . Possess professional knowledge, skills,
and competence to manage, lead, and enable the process of
change and transition in a multi-disciplinary team.
LO3: ป� ญ ญา (Human Intelligence) ความสามารถในการคิ ด นอก
กรอบและคิดอย่างมีตรรกะบนพื้นฐานของการตระหนักถึงผู้อื่น นักศึกษา
สามารถแสดงความรู ้ค วามเข้ าใจ การวิเคราะห์ รวมถึงการคาดการณ์
พฤติกรรมของผู้อื่นและตนเองด้วยความรอบคอบและถ่อมตน ผ่านการ
วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขป�ญหา การสื่อสารอย่างตรงประเด็น
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ
พลวั ต โลกด้ ว ยความรอบคอบและถ่ อ มตนซึ ่ ง วางอยู ่ บ นฐานของ
ความสามารถทางจิ ต วิ ท ยาและศี ล ธรรม สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในการออกแบบการดำเนินการต่าง ๆ ที่
จำเป�นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมได้
Able to think outside the box and have lateral and logical
thinking as well as compassionate mind. Through their
intelligence, students can display cognitive ability to successfully
understand, analyze, and predict others’ behaviors and their
own selves. With prudence and humility, students can
effectively plan, solve problems, communicate issues, establish
relationships and respond appropriately to the world dynamics
based on their enhanced psychological ability and morality.
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Expected Learning Outcomes

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

LO1: ความเป�นผู้นำ (Sustainable Leadership) ผู้เรียนสามารถแสดง
ให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางไปสู่เป้าหมายของตนเองได้
รวมถึงมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เป�นมืออาชีพในการจัดการทั้งในด้าน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเป�นผู้นำที่สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับเปลี่ยนในหลากหลายกลุ่มสาขา
วิชาชีพได้
Graduates are able to identify vision, goals and methods to

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

approach the goals. Possess professional knowledge, skills, and
competence to manage, lead, and enable the process of change
and transition in a multi-disciplinary team.
LO6: ริ เ ริ่มสร้า งสรรค์สิ่งใหม่ได้ (Open-minded Ideation) ผู้เรียน
สามารถค้นหา โอกาสและความเป�นไปได้ จ ากสถานการณ์ท ี่ ต้องเผชิญ
ผู ้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย ความคิ ด หรื อ ไอเดี ย ให้ ผ ู ้ อ ื ่ น เข้ า ใจป� ญ หาหรื อ
ปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ผู้เรียนสามารถนำ
องค์ความรู้และแนวคิดไปปรับ ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
Able to explore opportunities and possibilities in every situation
and also explain thought and ideas to make others understand
the problems and encourage them to develop their ways of
work with resilience. Able to adapt and utilize knowledge and
concepts to approach goals.
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