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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxxxx 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย        หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ 

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program  
 in Business Innovation Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration (Business Innovation Management) 
 ช่ือย่อภาษาไทย บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ)       
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ   M.B.A. (Business Innovation  Management)   
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี  
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ        หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้     ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี    
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการ และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกจิดิจทิัล การพัฒนาผู้ประกอบการ 
      และการจัดการนวัตกรรม 
8.2 ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 
     นวัตกรรม 

   8.3 พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจดิจทิัล การพัฒนาผู้ประกอบการและ 
                  การจัดการนวัตกรรม 
   8.4 นักวิจัยด้านธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 

   
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นายประสพชัย พสุนนท์   
      เลขประจ าตัวประชาชน   3-3498-00276-xx-x  
      ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  
      คุณวุฒิ   ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
          วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541)   
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 9.2 นายสิริชัย ดีเลิศ 
      เลขประจ าตัวประชาชน   3-7605-00119-xx-x 
      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      คุณวุฒิ   ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
          วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ (2550) 
    วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 9.3 นางสาวศศิภา พจน์วาที 
      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1005-00531-xx-x 
      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      คุณวุฒิ   Ph.D. (Economics and Finance) Curtin University, Australia (2013) 
    บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544) 
    บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539) 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ City Campus เมืองทองธาน ี
            
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            ความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication : 
ITC) มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและรวดเร็วทุกขณะ ผลจากการพัฒนาดังกล่าวท าให้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันมีความ
สะดวกและมมีาตรฐานมากข้ึน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุว่าในปี 2555 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากกว่า 25 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของประชากร 65.4 ล้านคน) ขณะที่เว็บไซต์ Google ระบุว่ามีผู้ใช้งาน
โทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart Phone) จ านวน 18 ล้านเครื่อง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ธุรกิจดิจทิัล (Digital Business) มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว 
             นอกจากนี้ ยังพบว่าการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 อุตสาหกรรมดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากมีการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment: BOI) เป็นจ านวน 155 โครงการ ด้วยมูลค่า 
2,540 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมด) โดย BOI คาดว่าภายในสิ้นปี 2559 จะมีการยื่นเพื่อขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การที่จะท าให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในทุกระดับการแข่งขัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค  
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     การจัดการนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative Economy) อย่างมาก เป็นไปตามค านิยาม
ของ John Howskins ที่ว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์” ในขณะที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ว่า “เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์ทางปัญญาที่มีการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 
การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่” ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุงจนกระทั่ง
มาเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ให้ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการค้าขายใน
แบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน โดยต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎ กติกา และกฎหมายการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวทางสังคม  
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยการก าหนดดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่หมายถึง
ประเทศไทยมีความสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่น  ๆเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ประการ ดังนี ้
     1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ  ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
     3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทัศนคติที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล และ  
     4. ปฏิรูปกระบวนทศัน์การท างานและการใหบ้ริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พยากรณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความจ าเป็นและมีความต้องการ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจใน 3 ด้าน คือ 1) สายงานด้าน Cloud Computing 2) สายงานด้าน 
Big Data และ 3) สายงานด้าน Mobile Application and Business Solution เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผู้ใช้งาน
ด้าน ICT ของตลาดแรงงานระหว่างปี 2554 – 2557 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2557 ผู้ท างานด้าน ICT มีจ านวน 
570,705 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละก าลังคนด้าน ICT ต่อก าลังคนรวมทั้งประเทศเท่ากับ 1.49 โดยเป็นสัดส่วนที่คงที่ตลอด 
4 ปี อีกทั้งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนที่ต่ ากว่า นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ต้องการทรพัยากรมนุษย์ที่มีความสามารถด้านดิจิทลัอย่างเร่งด่วนในปริมาณที่มาก เนื่องจากการขาดแคลนอย่างรุนแรง
และต่อเนื่อง 
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  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทายสังคมในยุคปัจจุบันที่มีสภาพการณ์เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายสาเหตุ โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ยกตัวอย่างสาเหตุที่ส าคัญ ๆ ดังนี ้
    1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เช่น สมรรถนะของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว
และมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา เทคโนโลยีการประมวลผล
คลาวด์ (Cloud Computing) เป็นต้น 
    2. เกิดการหลอมรวมกันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความ
เป็นจริง ท าให้เส้นแบ่งดังกล่าวจางและแคบลงจนแทบจะระบุเส้นแบ่งไม่ได้ กล่าวคือ กิจกรรมในโลกแห่งความจริงถูกถ่าย
โอนมาสู่โลกเสมือนจริงมากข้ึน เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน การท าธุรกรรมทางการเงิน การให้บริการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การจัดกิจกรรมลอยกระทง ประเพณีการไหว้ครู การเฉลิมฉลองการข้ึนศักราชใหม่ เป็นต้น 
    3. ปัจจุบันใคร ๆ  ก็สามารถเป็นผู้ผลิตได้ แม้แต่ผู้บริโภคเองก็สามารถผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน อีกทั้งได้รับความน่าเช่ือถือ โดยใช้เงินทุนน้อย และไม่จ าเป็นที่ต้องมีหน้าร้านส าหรับขายสินค้า รวมทั้งไม่ต้องมี
สินค้าคงคลังในปริมาณมาก 
    4. ก่อให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม แทนที่จะเป็นการ
แข่งขันในเรื่องสงครามราคาเช่นในอดีต โดยผู้ผลิตจะเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค 
     5. การเป็นยุคการจัดการแบบอัจฉริยะ (Smart Everything) ที่จะช่วยให้การด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสะดวก
มากข้ึน รวมไปถึงการจัดการธุรกิจในระดับอุตสาหกรรม เช่น การดูแลบ้าน การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ การผลิตและ
จัดจ าหน่ายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 
     6. การจัดการกับปญัหา Big Data ที่สามารถแก้ปัญหาด้วยการประมวลผลข้อมูลในปรมิาณมหาศาล ด้วยการดึง
สารสนเทศที่มีความส าคัญออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
ตามหลักสากล 
     7. ความสามารถในการจดัการกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากการกอ่กวน การสร้างความร าคาญในการ
ใช้งาน การสร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
     8. ผลกระทบในด้านแรงงานที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวในแง่ข้อดีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและผลผลิต     
มีประสิทธิภาพผ่านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ในขณะที่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในแง่มีความต้องการใช้แรงงาน
บุคคลลดลง โดยความต้องการใช้แรงที่จะเปลี่ยนไปเป็นต้องการผู้เช่ียวชาญที่มีความสามารถในเรื่องการจัดการข้อมูล 
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นักธุรกิจดิจิทัล ในบางอาชีพต้องเปลี่ยนบทบาท เช่น เปลี่ยน
อาจารย์ เป็นผู้อ านวยการสอนแทนผู้สอน 
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       กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่าธุรกิจดิจิทัลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องการให้โอกาสในการเรียนรู้ การเพิ่ม
รายได้ การเข้าถึงบริการจากภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม 
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 พบว่า SMEs ที่มีการจ้างงาน 1 – 9 คน มีการใช้งานคอมพิวเตอร์
เพียงร้อยละ 22.50 และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 18.30 ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 99.60 และ 99.10 ตามล าดับ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs 
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศเข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
และท าให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความเข้มแข็ง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่
ยอมรับขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการในการจัดการการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถค้นคว้า ท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม และต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญา แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
             หลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้าง
บุคคลให้มีความรู้ มีสติปัญญา ความคิดและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการ และในด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการของคณะ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ และบูรณาการ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
      ไม่มี 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
         เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถในการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูจริยธรรม และเป็นผู้น าการปฏิบัติ 
 1.2 ความส าคัญ 
         เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จคือการวางนโยบายที่ดี การลดต้นทุนในการด าเนินการธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจท้องถ่ิน การสร้างเศรษฐกิจแบบเปิดในการลงทุนและค้าขายกับต่างประเทศ และการมุ่งเน้นด้าน
แรงงานและปรับเปลี่ยนด้านทุนมนุษย์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่ออุปกรณ์และเครือ่งมือต่าง ๆ  (Internet of things: IoT) ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบ
ธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรรมแบบเปิดที่ต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันและท าธุรกรรม
ต่าง ๆ  มากข้ึน การพัฒนารูปแบบธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งด้านการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต การท าธุรกรรมออนไลน์ ความปลอดภัย รวมถึงนวัตกรรมทั้งด้านบริการและด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งระบบองค์กร จนถึงรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จึงเป็น 
การบูรณาการความรูด้้านการบรหิารธุรกิจ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
          1.3.1 สร้างและพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นผู้น าในการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 
          1.3.2 สร้างและพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 
          1.3.3 สร้างและพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ  
 1.3.4 สร้างและพัฒนามหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกจิ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด
ภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  

ปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกจิ ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน  
ภายในระยะเวลา 2 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการของหน่วยงาน  
องค์กรและสถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทกัษะ/ความรู้แก่อาจารย์  
    เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน 
    การสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที ่
    สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้น 
    พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร 
    ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
    ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พูน 
   ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ 
   การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ 
    ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ 
    ของผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม  
   ของผู้เรียนในการจัดการเรียน 
   การสอน กิจกรรมทางวิชาการ 
   และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย ์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
ภายในระยะเวลา 2  ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย ์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร 

1. จ านวนโครงการการพฒันาทกัษะ 
    การสอนและการประเมินผล 
    การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
2. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา 
    ต่อทักษะการสอนของอาจารย ์
    ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
      จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  
          อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ 
ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
          ไม่มี  
  
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
          ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
          ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
          ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม        
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
          2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
          2.2.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
          2.3.1 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและวิชาการ เนื่องจากนักศึกษาแรกเข้าเป็นนักศึกษาที่เพิ่งส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเพิ่งเริ่มท างาน ท าให้ไม่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
          2.3.2 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ เนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล 
          2.3.3 ทักษะด้านการวิจัย เนื่องจากนักศึกษาแรกเข้าขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิจัย  
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 ปรับพื้นฐานโดยใช้วิชาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษส าหรับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาโทที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
          2.4.2 มีการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีระดับความรู้ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและ
ดิจิทัล 
          2.4.3 จัดให้มีการอบรมด้านวิจัย โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ และมีวิชาเสริมพื้นฐานด้าน สถิติและโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ท าวิจัยและน าเสนอจริง รวมถึงการพัฒนาคลินิควิจัย
ส าหรับตอบข้อสงสัยด้านการวิจัยส าหรับนักศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
แผน ก2 

 ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 25 25 25 25 

แผน ข 
ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท)  (เป็นแบบเหมาจ่าย เทอมละ 62,000.-)  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าลงทะเบียน 7,440,000 14,880,000 14,880,000 14,880,000 14,880,000 
รวมรายรับ 7,440,000 14,880,000 14,880,000 14,880,000 14,880,000 

     
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,177,500 1,248,150 1,323,039 1,402,421 1,486,567 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 660,000 679,800 700,000 700,000 700,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 348,000 696,000 696,000 696,000 696,000 

รวม (ก) 2,185,500 2,623,950 2,719,039 2,798,421 2,882,567 
จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 72,850 43,733 45,317 46,640 48,042 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

               [ ]     แบบช้ันเรียน 
                    [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พิมพเ์ป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อื่น ๆ (ระบุ)  
  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
  3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
                   (1) แผน ก แบบ ก 2   
     หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน   9   หน่วยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ   จ านวน            15  หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า           12  หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            จ านวนไม่น้อยกว่า       36  หน่วยกิต 
                   (2) แผน ข 
     หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน   9   หน่วยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ   จ านวน            15   หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า          15  หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า             6  หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            จ านวนไม่น้อยกว่า       36  หน่วยกิต 

   และสอบประมวลความรอบรู้ 
  การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
  นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ตามเกณฑ์ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 

      นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษาตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน
ที่เกี่ยวกับความรู้ตามวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  เป็นผู้ก าหนด
รายวิชาที่สอบให้ทราบล่วงหน้า และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบในครั้งแรกให้สอบ
ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
 3.1.3 รายวิชา 
                  3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
          1. เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

788  หมายถึง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
         คณะวิทยาการจัดการ 
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2. เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้
                                  เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับช้ันปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
    5 = ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1 
    6 = ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 2 
          เลขตัวที่สอง  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
    0 = หมวดวิชาวิชาเสริมพื้นฐาน 
    1 = หมวดวิชาบังคับ 
    2 = หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
    3 = หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 
    9 = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
          เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
       รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
        รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
         รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 
ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่ งมี   
วิธีคิด ดังนี้ 
            จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                       3 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห ์
 3.1.3.3 รายวิชา 

  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล การจัดการนวัตกรรม 
และภาษาอังกฤษ รายวิชาในกลุ่มนี้ไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเป็นแบบ S หรือ U 
ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังต่อไปนี ้
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  788 501   ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ     3*(3-0-6) 
    (Business Information System) 
  788 502   สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศ 3*(3-0-6) 
    (Statistics and Statistical Packages for Information Analytics) 
  788 503   ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร    3*(3-0-6) 
    (English for Executives) 
 3.1.3.3.1 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี ้      
       1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต  
   788 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
          (Research Methodology for Business Innovation Management) 
   788 512 การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม 3(3-0-6) 
          (Accounting and Finance for Innovative Organization) 
  788 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
          (Organization and Human Resource Management) 
  788 514 การจัดการด าเนินงาน     3(3-0-6) 
         (Operations Management) 
  788 515 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า  3(3-0-6)  
    (Customer Engagement Strategy) 
       2. หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุม่รายวิชาใดกลุ่ม
รายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
        2.1 กลุ่มรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
  788 621** กลยุทธ์การจัดการธุรกจิดิจิทลั   3(3-0-6) 
                            (Strategic Digital Business Management) 
  788 622 การออกแบบงานสร้างสรรค์และโครงสร้างสื่อดจิิทลั 3(3-0-6) 
    (Creative Design and Digital Media Structure) 
  788 623 การสื่อสารทางธุรกิจดจิิทลั    3(3-0-6) 
         (Digital Business Communication) 
  788 624 การจัดการความมั่นคงและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 
    ส าหรบัธุรกิจดจิิทลั     
         (Security Management and Payment Control for  
    Digital Business) 

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
     ** รายวิชาบังคับประจ ากลุม่รายวิชา 
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  788 625 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิดิจิทลัและ  3(3-0-6) 
    การสร้างธุรกิจใหม ่       
         (Digital Business Entrepreneurship and New Business Creation) 
  788 626** สัมมนาการจัดการธุรกจิดิจทิัล   3(3-0-6) 
          (Seminar in Digital Business Management) 
                      2.2 กลุ่มรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 
  788 631** กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 3(3-0-6) 
     นวัตกรรม 
          (Entrepreneurship Strategy and Innovation Management) 
  788 632 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
                               (Creativity and Knowledge Management) 
  788 633 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
         (Business Innovation  Design and Development) 
  788 634 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
         (Intellectual Property Management) 
  788 635 การเป็นผูป้ระกอบการนวัตกรรมและการสร้าง 3(3-0-6) 
    ธุรกิจใหม ่
         (Innovative Entrepreneurship and New Business Creation) 
  788 636** สัมมนาการจัดการนวัตกรรม   3(3-0-6) 
          (Seminar in Innovation Management) 
  3. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  788 691   วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
          (Thesis) 
 3.1.3.3.2 แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้      
    1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต  
   788 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
          (Research Methodology for Business Innovation Management) 
   788 512 การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม 3(3-0-6) 
          (Accounting and Finance for Innovative Organization) 
  788 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
          (Organization and Human Resource Management) 
  หมายเหตุ ** รายวิชาบังคับประจ ากลุม่รายวิชา 
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  788 514 การจัดการด าเนินงาน     3(3-0-6) 
         (Operations Management) 
  788 515 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า  3(3-0-6)  
    (Customer Engagement Strategy) 
  2. หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาใดกลุ่ม
รายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
        2.1 กลุ่มรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
  788 621** กลยุทธ์การจัดการธุรกจิดิจิทลั   3(3-0-6) 
                             (Strategic Digital Business Management) 
                           788 622  การออกแบบงานสร้างสรรค์และโครงสร้างสื่อดจิิทัล 3(3-0-6) 
    (Creative Design and Digital Media Structure) 
  788 623 การสื่อสารทางธุรกิจดจิิทลั    3(3-0-6) 
         (Digital Business Communication) 
  788 624 การจัดการความมั่นคงและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 
    ส าหรบัธุรกิจดจิิทลั     
         (Security Management and Payment Control for  
    Digital Business) 
  788 625 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิดิจิทลัและ  3(3-0-6) 
    การสร้างธุรกิจใหม ่       
         (Digital Business Entrepreneurship and New Business Creation) 
  788 626** สัมมนาการจัดการธุรกจิดิจทิัล   3(3-0-6) 
          (Seminar in Digital Business Management) 
  2.2 กลุ่มรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 
  788 631** กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 3(3-0-6) 
     นวัตกรรม 
          (Entrepreneurship Strategy and Innovation Management) 
  788 632 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
         (Creativity and Knowledge Management)   
  788 633 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
         (Business Innovation Design and Development) 
  หมายเหตุ ** รายวิชาบังคับประจ ากลุม่รายวิชา 
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  788 634 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
         (Intellectual Property Management) 
  788 635 การเป็นผูป้ระกอบการนวัตกรรมและการสร้าง 3(3-0-6) 
    ธุรกิจใหม ่
         (Innovative Entrepreneurship and New Business Creation) 
  788 636** สัมมนาการจัดการนวัตกรรม   3(3-0-6) 
          (Seminar in Innovation Management) 
  3. การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  788 692   การค้นคว้าอิสระ    มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
          (Independent Study) 
  หมายเหตุ ** รายวิชาบังคับประจ ากลุม่รายวิชา 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

788 501 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3*(3-0-6) 
788 502 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหส์ารสนเทศ 3*(3-0-6) 
788 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
788 515 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

788 503 ภาษาอังกฤษส าหรบันักบรหิาร 3*(3-0-6) 
788 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบัการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
788 512 การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม 3(3-0-6) 
788 514 การจัดการด าเนินงาน  3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 9 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ. 2   20 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

 วิชาเลือก (วิชาบังคับประจ ากลุ่มรายวิชา) 3 
 วิชาเลอืก 3 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

788  691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 วิชาเลอืก (วิชาบังคับประจ ากลุ่มรายวิชา) 3 
 รวมจ านวน 15 
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 3.1.4.2 แผน ข 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

788 501 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3*(3-0-6) 
788 502 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหส์ารสนเทศ 3*(3-0-6) 
788 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
788 515 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

788 503 ภาษาอังกฤษส าหรบันักบรหิาร 3*(3-0-6) 
788 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบัการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
788 512 การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม 3(3-0-6) 
788 514 การจัดการด าเนินงาน  3(3-0-6) 

   รวมจ านวน 9 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
 วิชาเลอืก (วิชาบังคับประจ ากลุ่มรายวิชา) 3 

 วิชาเลอืก 6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
788 692 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลอืก (วิชาบังคับประจ ากลุ่มรายวิชา) 3 
 วิชาเลอืก 3 
 รวมจ านวน 12 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
      
788 501  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
   (Business Information System) 
   เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเทคโนโลยี กลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศ
และการจัดการด้านธุรกิจดิจิทัล ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอภิมหาข้อมูลการปรับเปลี่ยน  
สู่ธุรกิจดิจิทัล วิธีคิดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ ระบบนิเวศดิจิทัล การน าเสนอคุณค่า หลักการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และพฤติกรรมของผู้บริโภค  
  Concepts of information technology management and innovative technology; 
strategic information system and digital business management; decision management 
support system and big data; digital transformation, product design for creating business 
model; digital ecosystem; value presentation; principles of electronic marketing and 
consumer behavior. 

 
788 502  สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์สารสนเทศ       3(3-0-6) 
   (Statistics and Statistical Packages for Information Analytics) 
   เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะหส์ารสนเทศ การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และ
สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติทดสอบข้อมูล 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่ม สถิติเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การน าเสนอสารสนเทศจากการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 Concepts of statistics for information technology analytics; data management 
by statistical programs; sample sizes and random sampling; descriptive statistics and 
inferential statistics; parametric and nonparametric statistics; statistical testing for data    
1 group, 2 groups and more than 2 groups; correlation analysis; regression analysis and 
presentation of statistical data analysis and interpretation. 
 . 
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788 503  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (English for Executives) 
   เงื่อนไข : 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
     2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
        ภาษาต่างประเทศอีก 

 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภาษาเฉพาะด้านและส านวนทาง
ธุรกิจ การระบุประโยคใจความส าคัญ ใจความหลัก ใจความรองและใจความสรุป และการเขียนทาง
ธุรกิจ 
 Business reading in management with an emphasis on business terms and expressions; 
identify topic sentences, main ideas, supporting details, conclusions and business writing.   

 
788 511  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Research Methodology for Business Innovation Management) 

 แนวคิดและวิธีการวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ การแปลผลและน าเสนอข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย 
การตีพิมพ์และการน าเสนอผลงานวิจัย การประยุกต์ผลงานวิจัยในด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 Concepts of business innovation management research methodology; quantitative 
research; qualitative research; business innovation management research design, research 
hypothesis; data collection and random sampling; data analysis and statistic; data 
interpretation and summarization; research ethics, research publishing and presentation; 
applying research in business innovation management fields.  
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788 512  การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม       3(3-0-6) 
   (Accounting and Finance for Innovative Organization) 

 แนวคิดทางการบัญชี แนวคิดการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทางการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณ บทบาทและวัตถุประสงค์ของการเงินในธุรกิจ การวิเคราะห์
รายงานการเงิน แหล่งที่มาและการจัดการเงินทุน การประเมินโครงการลงทุน จริยธรรมทางการจัดการ
การเงิน ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดิจิทัลและด้านนวัตกรรม 
 Concepts of accounting; concepts of accounting information usages for decision 
making; accounting data usages; costing analysis; budgeting; roles and objectives of 
finance in business; financial report analysis; sources of capital and management; project 
assessment; financial management ethics; taxes in digital and innovative business. 

 
788 513  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
   (Organization and Human Resource Management)  

 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้าง
องค์กร ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร การจัดการความขัดแย้ง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง จริยธรรมใน
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาองค์กรดิจิทัลและนวัตกรรม 
 Roles and responsibilities of Chief Executive Officer in organization and human 
resources management; organizational structure design; key success factors for developing 
organizational innovation; culture and change in organization; conflict management; human 
resources planning; recruitment and selection; training and development; performance 
appraisal; wages and compensation management; ethics in organization and human 
resources management; case studies of digital and innovation organization. 
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788 514  การจัดการด าเนินงาน       3(3-0-6) 
   (Operations Management) 

 หน้าที่การด าเนินงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบสินค้าและบริการ ระบบลีน 
การออกแบบและการจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ล าดับงาน การจัดการคุณภาพ การควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพ การพยากรณ์ การวางแผนและจัดตารางโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ 
การผลิตแบบทันเวลา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการด าเนินงาน กรณีศึกษาด้านการ
จัดการด าเนินงานทั้งการผลิตสินค้าและบริการ 
 The operations management function; supply chain management; product and 
service design; lean manufacturing system; process design and management; job priority 
analysis; quality management; quality control and improvement; forecasting; project 
planning and scheduling; inventory management; just-in-time system; information technology 
in operation management; a case study of operation management in manufacturing 
and service. 
 

788 515  กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า       3(3-0-6) 
   (Customer Engagement Strategy) 

 บทบาทของการตลาดในธุรกิจดิจิทัล ระบบสารเทศทางการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ
และวิธีการท าการตลาดออนไลน์ การวิจัยทางการตลาด จริยธรรมทางการจัดการการตลาด การวางแผน 
การตลาดเชิงกลยุทธ์ การจัดท าการตลาดด้วยเนื้อหาและข้อมูล รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค การสร้างคุณค่าและการจัดการความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เน้นใน
ด้านธุรกิจดิจิทลัและนวัตกรรม 
 Roles of marketing in digital business; marketing information system; internal and 
external environment analysis; marketing mix strategy analysis; competitive analysis; 
consumer behavior; market segmentation, targeting and positioning; online marketing tools 
and channels; marketing research; ethics in marketing management; strategic marketing 
planning; content and data-driven marketing; patterns of customer decision journey; values 
creation and customer relationship including customer engagement focused on digital business 
and innovation. 
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788 621  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Strategic Digital Business Management) 

 แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก การสร้างกลยุทธ์ด้านธุรกิจดิจิทลั การวิเคราะห์และสร้างแม่แบบ 
โมเดลธุรกิจ สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ทางการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ออนไลน์ การจัดการเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมกับการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 Basic concepts of strategic management for creating competitive advantages; 
internal and external environment analysis; digital business strategy formulation; business 
analysis and modeling; information for marketing analysis; marketing strategy communication; 
online strategic planning; content management in social network; ethics and strategy 
implementation. 
 

788 622  การออกแบบงานสร้างสรรค์และโครงสร้างสื่อดิจิทัล            3(3-0-6) 
   (Creative Design and Digital Media Structure) 

 แนวคิดพื้นฐานด้านออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบด้านศิลปะ
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและแอพลิเคช่ัน หลักการเลือกใช้ร้านค้าออนไลน์
ส าเร็จรูป การสร้างเนื้อหาทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อินโฟกราฟิกส ์การจัดการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพี่อการออกแบบที่สร้างประสบการณ์ส าหรับผู้ใช้ การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
 General concepts of website design; principles of design and composition or 
website development by web application packages; principles of online shop packages 
selection; principles of social media content marketing; media analysis for responding 
customer requirements; infographics; media technology management; creative thinking 
and information technology for users experience design; principles of creative marketing 
strategy. 
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788 623  การสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
   (Digital Business Communication) 

 หลักการสื่อสารให้ได้ผล สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
สื่อสาร การฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การวางแผนและการน าเสนอผลงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
การสื่อสาร รวมทั้งเทคนิคและรูปแบบการสื่อสารแบบเดิมและแบบดิจิทัล 
 Principles of effective communication; organizational environment and individual 
characteristics affecting communication performance; comprehensive listening; project 
planning and presentation; problems and obstacles of communication, techniques, and 
methods of traditional and digital communication. 

 
788 624  การจัดการความมั่นคงและการควบคุมทางเงินส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
   (Security Management and Payment Control for Digital Business) 

 แนวคิดการสร้างความน่าเช่ือถือและความมั่นคง การใช้ระบบความปลอดภัย การเข้ารหัส
และถอดรหัสข้อมูล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง ระบบการช าระเงิน เงื่อนไข
และวิธีการเลือกระบบช าระเงิน การขนส่งที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมออนไลน์ การเลือกระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 Concepts of security and confidentiality; security system usages; encryption and 
decryption techniques; computer crimes; access control; payment system, payment 
system terms and conditions; e-commerce data transmission; online transactions act; 
principles of e-payment system; electronic transactions act and consumer protection. 
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788 625  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม ่  3(3-0-6) 
   (Digital Business Entrepreneurship and New Business Creation) 

 ลักษณะของการประกอบการธุรกิจดิจิทัล การสร้างธุรกิจใหม่ของธุรกิจดิจิทัล บทบาทและ
ความรับผิดชอบในการสร้างธุรกิจ แนวคิด กระบวนการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจ 
ข้ันตอนในการด าเนินธุรกจิ การสร้างคุณค่าใหธุ้รกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการ 
เน้นการศึกษาในธุรกิจดิจิทัล 
 Characteristics of digital entrepreneurship; new creation of digital business; roles 
and responsibilities of venture capitalists in creating new businesses; concept, process, 
planning and analysis in business investment; processes of business operation; 
business values creation; business plan formulation; ethics of entrepreneurship; focused 
on digital business fields. 

 
788 626  สัมมนาการจัดการธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Seminar in Digital Business Management) 

 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน การน าเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในทฤษฎี หรือแนวคิด หรือ
เทคนิค หรือเทคโนโลยี หรือระเบียบวิธีการวิจัยในด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล และมีการศึกษาดูงาน
ในองค์การที่ประสบความความส าเร็จด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลในประเทศหรือต่างประเทศ 
 Seminar in current issues; presentation of academic progress in theories, concepts, 
techniques, technology or research methodology in digital business management and 

domestic or international field trip in successful digital business management organizations. 
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788 631  กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม       3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship Strategy and Innovation Management) 

 แนวคิดทางการจัดการเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม แหล่งนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน การสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบ
ฉับพลัน กระบวนการสร้างสรรค์ เครื่องมือเพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาองค์การนวัตกรรม การ
น ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร จริยธรรมกับการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การบูรณาการกลยุทธ์ 
ตามความสามารถหลักขององค์การ การจัดท าโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โอกาสของผลิตภัณฑ์ 
 Concepts and processes in innovative strategy development; innovative sources; 
analysis of business environment, industry, and competitors; incremental and disruptive 
strategies used to enhance competitive advantage; application of basic concepts in strategic 
management; innovative development tools; mechanisms for integration of functional 
strategies; techniques for promoting effective implementation of strategies; ethics in 
strategy implementation in organization; feasibility study of product development and 
opportunity analysis. 
   

788 632  ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
   (Creativity and Knowledge Management) 

 ลักษณะและองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ลักษณะของความรู้ในองค์กร แนวคิด แนวทาง และบทบาทของ
การจัดการความรู้ในองค์การ การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 Characteristics and elements of learning organizations; concepts and approaches 
in developing an organization towards a learning organization; characteristics of knowledge 
in organizations; concepts, approaches, and roles of knowledge management within organizations; 
creation of innovation by knowledge management; technologies for knowledge management; 
case studies related to learning organizations and knowledge management.  
   

 
 
 
 
 



มคอ. 2   31 

788 633  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
   (Business Innovation Design and Development)      

 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม ระดับและมุมมองคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ
สร้างสรรค์ เครื่องมือส าหรับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ วิธีวิทยาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
การก าหนดแนวความคิด การออกแบบและการสร้างต้นแบบ วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ 
แหล่งระดมทุนและทดสอบต้นแบบ การสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์กร 
การสร้างข้อเสนอด้านคุณค่าและการสื่อความหมายเพื่อสร้างคุณค่าด้านนวัตกรรมทางธุรกิจกับผู้ 
บริโภค ในบริบทของสังคมปัจจุบันเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในรูปแบบเชิงพาณิชย์ 
 Trends and concepts of innovation; level and brand value; creative thinking; 
creative process; business innovation development tools; product and service design methodology; 
idea and concept generation; prototype design and development; opportunity and feasibility 
analysis; pre-prototype stage and crowdfunding; brand building; corporate image and brand 
management; value proposition and business innovation through customer value creation; 
early concept development of commercial innovative product. 

 
788 634  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา       3(3-0-6) 
   (Intellectual Property Management) 

 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ สิทธิและการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์
 Categories of intellectual properties; protection of intellectual properties under 
national laws, and international treaties; intellectual property rights and enforcement; 
intellectual property policies; intellectual property commercial utilization.  
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788 635  การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่      3(3-0-6) 
   (Innovative Entrepreneurship and New Business Creation) 

 ลักษณะของการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การสร้างธุรกิจใหม่ของธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนา 
นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์สู่การตลาดผลิตภัณฑ์ แหล่งนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ บทบาท 
และความรับผิดชอบในการสร้างธุรกิจ แนวคิด กระบวนการ การวางแผนและการวิเคราะห์การลงทุน
ในธุรกิจ ข้ันตอนในการด าเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ จริยธรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ เน้นการศึกษาในธุรกิจนวัตกรรมที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ 
 Characteristics of business innovation entrepreneurship; new business creation of innovative 
business; creative innovation development to marketing product; sources of innovation for 
entrepreneurs; roles and responsibilities of venture capitalists in creating new businesses; 
concept, process, planning and analysis in business investment; processes of business 
operation; business values creation; business plan formulation; ethics of entrepreneurship; 
focused on creative innovation fields. 
   

788 636  สัมมนาการจัดการนวัตกรรม       3(3-0-6) 
   (Seminar in Innovation Management) 

 สัมมนาประเด็นด้านการจัดการนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมองค์การ ความก้าวหน้าทางทฤษฎี แนวคิด เทคโนโลยีนวัตกรรม กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานวัตกรรมและความสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ แนวโน้มด้านการจัดการนวัตกรรมและการ
ประกอบการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีการศึกษาดูงาน
ในองค์กรที่ประสบความความส าเร็จด้านการจัดการนวัตกรรมในประเทศหรือต่างประเทศ 
 Seminar in innovation management and business creativity including innovative 
organization development; progresses in academic theories, concepts, and innovative technology; 
process of innovation and business creativity development; trends in innovative technology 
and entrepreneurship related to business context and environment; and domestic or 
international field trip in successful innovation management organizations. 
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788 691  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
   (Thesis) 

 การพัฒนาหัวข้อการวิจัยและด าเนินการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในหัวข้อด้าน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  
 Conducting a research study to enhance business innovation management under 
supervision of an academic advisor; submission of a research report and dissemination 
of research findings. 
 

788 692  การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  
   (Independent Study) 

 การศึกษารายบุคคลที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาโมเดลและสร้าง
นวัตกรรมเชิงธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
 An individual study on topics of student’s interest related to the solution for 
business model development and business innovative creation based on knowledge 
of research methodology. 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
         3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
1 รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท ์

3-3498-00276-xx-x 
ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
วท.ม. (สถิตปิระยกุต์)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์  
        มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541) 

3 - 6 3 

2 ผศ.ดร. สริิชัย ดีเลิศ 
3-7605-00119-xx-x 

ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์)  
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
        (2550) 
วท.บ. (สถิต)ิ  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

3 - 6 3 

3 ผศ.ดร. ศศิภา พจน์วาที 
3-1005-00531-xx-x 

Ph.D. (Economics and Finance) 
        Curtin University, Australia 
        (2013) 
บธ.ม. (การเงิน) 
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544) 
บช.บ. (การบญัชี) 
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539) 

3 - 6 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
1 รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท ์

3-3498-00276-xx-x 
ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
วท.ม. (สถิตปิระยกุต์)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์  
        มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541) 

3 - 6 3 

2 ผศ.ดร. สริิชัย ดีเลิศ 
3-7605-00119-xx-x 

ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์)  
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
        (2550) 
วท.บ. (สถิต)ิ  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

3 - 6 3 

3 ผศ.ดร. ศศิภา พจน์วาที 
3-1005-00531-xx-x 

Ph.D. (Economics and Finance) 
        Curtin University, Australia 
        (2013) 
บธ.ม. (การเงิน) 
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544) 
บช.บ. (การบญัชี) 
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539) 

3 - 6 3 

4 ผศ.ดร. มนสัสินี บุญมีศรีสง่า 
3-7199-00327-xx-x   

ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) 
        มหาวิทยาลัยสยาม (2542) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว) 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี
        (2540) 

3 - 6 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ)   
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
5 ผศ.ดร. อมรินทร์ เทวตา 

3-5009-00637-xx-x 
Ph.D. (Knowledge Management) 
        Chiang Mai University, 

Thailand (2015) 
M.B.A. (Information System 
          Management) Southeastern 
          University, USA (1999) 
บธ.บ. (บรหิารธุรกจิ)  
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539) 

3 - 6 3 

6 ผศ.ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 
4-7403-00005-xx-x 

ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) 
กศ.ม. (ธุรกจิศึกษา)  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        ประสานมิตร (2546) 
บธ.บ. (การบญัชี)  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ประสานมิตร (2543) 

3 – 6 3 

7 อ.ดร. ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์
3-7005-00315-xx-x 

Ph.D. (Accounting) La Trobe 
        University, Australia (2014)  
บช.ม. (การบัญชี)  
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 
บช.บ. (การบัญชี)  
         มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

3 - 6 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ)   
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
8 อ.ดร. จิตพนธ์ ชุมเกต ุ

3-7399-00314-xx-x 
ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
M.I.S. (Internet and E-commerce 
        Technology) Assumption  
        University, Thailand (2008) 
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

3 – 6 3 

9  อ.ดร. นพรัตน์ บญุเพียรผล 
3-7605-00248-xx-x 

ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
        และบริการ) 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการ 
        ท่องเที่ยว) 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 

3 – 6 3 

 
         3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา  
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 5.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปเล่ม และสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดม  
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ศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม 
วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.1.2 หลักสูตรแผน ข หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วน และสอบผ่านประมวลความรอบรู้แล้ว นักศึกษาจะต้อง
ท าการค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษารายบุคคลในลักษณะของโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การแก้ปัญหาของ 
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดการทีน่ักศึกษาสนใจ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม และสอบปากเปลา่ข้ันสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า 
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
         5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพจิารณาจาก 
 (1) การมจีรรยาบรรณนักวิจัย 
 (2) ความถูกต้องเหมาะสม และเพียงพอของการอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา 
 (3) ความซื่อตรงในการใช้ แปลผล วิเคราะห์ และสรปุผลข้อมูล 
 5.2.2 ด้านความรู้ โดยพิจารณาจาก 
 (1) ความชันเจนของปญัหาการวิจัยและเหตผุลที่ตอ้งท าวิจัย 
 (2) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสอดคล้องกบัปญัหาการวิจัย 
 (3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธี และข้ันตอนการวิจัย 
 (4) ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
 (5) ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมลู เช่น สถิติ และแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 (6) ความชัดเจนของผลการวิจัย หรือความรูท้ี่ได้จากการวิจยั 
 (7) ความถูกต้องของการอ้างองิ และบรรณานุกรมตามรปูแบบทีก่ าหนด 
 (8) ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องที่ท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 5.2.3 ด้านทักษะทางปญัญา โดยพจิารณาจาก 
 (1) การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อวิจัย 
 (2) ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย 
 (3) ความสามารถในการบรูณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยมาใช้ใน 
                     การตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ 
 (4) ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหมจ่ากหลักฐานการวิจัย 
 (5) ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สมัพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
 (6) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ และเสนอแนะงานวิจัย 
                     ที่ควรท าต่อไปในอนาคต 
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5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ โดยพิจารณาจาก 
(1) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การวิจยั 
(2) ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา และก าหนดการ 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 
(1) ความถูกต้องของสถิติที่ใช้ และการค านวณ 
(2) ความสามารถในการเสนอผลงานวิจัยในรปูแบบ กราฟ ตาราง รูปภาพที่เหมาะสม 
(3) ความเหมาะสมของวิธีการ สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอ 
(4) การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับข้ันตอนทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกบัทีเ่ขียนในวิทยานิพนธ์ หรือ 
    การค้นคว้าอิสระ 
(5) ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้ในการเขียน และน าเสนอ 
(6) คุณภาพและความชัดเจนในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3 ช่วงเวลา             
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต           

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต     
 หลักสูตรแผน ข    การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต      
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่เปิดภาคเรียน 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 5.5.2 ให้นักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ในขณะเรียนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยพยายามให้โครงร่างดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในการสอบเพื่ออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
 5.5.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ 
 5.5.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีช่ัวโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 นักศึกษาน าเสนอโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
 5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
 5.6.3 นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
 5.6.4 นักศึกษาน าเสนอการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อด าเนินการสอบประมวลความรอบรูผ้่าน
เรียบร้อยแล้ว  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) มีความสามารถในการประกอบการในธุรกิจดิจทิัลและการจัดการนวัตกรรม, 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ (3) ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่มีสามารถบูรณาการความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และประยุกต์ใช้ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบัน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถในการประกอบการ   
   ในธุรกิจดิจทิัลและการจัดการนวัตกรรม 
 
 

1. มอบหมายงานรายวิชาต่าง ๆ และมีการศึกษากรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
2. เชิญผู้ประกอบการธุรกจิดิจทิัลและนวัตกรรมทีป่ระสบความส าเร็จ 
    เป็นวิทยากรเป็นครัง้คราว 
3. ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 
   และน ามาปรับใช้เพือ่แก้ไขปัญหาอย่าง 
   สร้างสรรค์ 
 

1. การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระโดยมีอาจารย์ทีป่รึกษา 
2. การมอบหมายงานในรายวิชาที่ต้องอาศัยความรูท้างทฤษฎีมา 
   ประกอบการด าเนินงาน 
3. ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การน าเสนอ 
   ช้ินงาน ผลิตภัณฑ์ใหม ่

3. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิด 
   ประโยชน์ทางธุรกจิอย่างสร้างสรรค์ 
 

1. กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายวิชาต่าง ๆ 
2. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากองค์กรทีป่ระสบความส าเร็จ 
    ในการประยกุต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมในการด าเนินงานทางธุรกิจ 
    ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
    และหน่วยงานอื่น ๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
   2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรในการบริหารธุรกิจ   
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) ก าหนดให้มีรายวิชาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
โดยเฉพาะ 
    (2) สอดแทรกในบทเรียนวิชาต่าง ๆ 
    (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน 
    (4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน โดยเฉพาะในคุณลักษณะข้อ (1) ถึง (3) 
    (5) การศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) ผลการสอบในรายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
           (2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกัน และกับผู้สอนทกุคน 
           (3) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผล 
    (4) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูด หรือแสดงออก 
    (5) สอบถามจากผู้จ้างงานทัง้ในปัจจุบันขณะที่ก าลังศึกษา และหลังจบการศึกษา 
 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         (1) เข้าใจในองค์ความรู้และทฤษฎีในการบริหารธุรกิจ 
         (2) สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ 
         (3) สามารถแนะน าให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในด้านการบริหารธุรกิจ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         (1) การบรรยายในช้ันเรียน การถาม-ตอบ 
          (2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มในเรื่องที่อาจารย์มอบหมาย 
          (3) การน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ตามระบบการสอนโดยผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
   (4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหรือต่างประเทศ และท ารายงาน 
   (5) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 
   (6) การสาธิต และการท าแบบจ าลอง 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         (1) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนปลายภาค 
          (2) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รบัมอบหมาย และผลงาน 
          (3) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
   (4) ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
   (5) ประเมินจากการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีหลักสูตรแผน ข 
   (6) ประเมินจากบัณฑิต และผูจ้้างงาน 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ 
         (2) สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
         (3) สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อบูรณาการข้อเสนอแนะทางธุรกิจ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดจิิทัลและการจัดการนวัตกรรม 
          (2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มในเรื่องที่มอบหมาย 
          (3) การน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ตามระบบการสอนโดยผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
   (4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหรือต่างประเทศ และท ารายงาน 
   (5) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 
   (6) การสาธิต และการท าแบบจ าลอง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 
          (2) การสอบข้อเขียน หรือการเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ 
โดยมีประกาศนียบัตรจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          (3) จากรายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 
   (4) ประเมินจากบัณฑิต และผูจ้้างงาน 
   2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และสามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
         (2) มีทักษะการเป็นผู้น าที่ดีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเช่ือถือความคิดเห็นของตน 
         (3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
         (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดจิิทัลและการจัดการนวัตกรรม 
          (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป 
          (3) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ / การศึกษาดูงาน 
   (4) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) การประเมินผลจากผลงานของกลุม่ และของผู้เรียนในกลุ่ม 
          (2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
          (3) จากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
   (4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
   (5) ประเมินจากบัณฑิต และผูจ้้างงาน 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
          (2) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ และสามารถใช้ความรู้ทางการค านวณ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
          (3) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางธุรกิจได้ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้า และประมวลในห้องเรียน 
          (2) มอบหมายงานที่ผู้เรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง คัดกรอง เก็บวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการน าเสนอ 
          (3) จัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่จ าเป็นให้
นักศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
   (4) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) ประเมินผลจากผลงาน เช่น รายงาน การน าเสนอ 
          (2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
          (3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
   (4) ประเมินจากบัณฑิต และผูจ้้างงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) 
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
 (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรในการบรหิารธุรกจิ 
 2. ด้านความรู้ 
      (1) เข้าใจในองค์ความรู้และทฤษฎีในการบริหารธุรกิจ 
   (2) สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ 
   (3) สามารถแนะน าให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในด้านการบริหารธุรกิจ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ 
   (2) สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
  (3) สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อบูรณาการข้อเสนอแนะทางธุรกิจ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และสามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
  (2) มีทักษะการเป็นผู้น าที่ดีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเช่ือถือความคิดเห็นของตน 
  (3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
   (2) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ และสามารถใช้ความรู้ทางการค านวณ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ 
  (3) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางธุรกิจได้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

788 501   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                

788 502   สถิติและโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศ                

788 503   ภาษาอังกฤษส าหรบันักบริหาร                

788 511   ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                
788 512   การบัญชีและการเงินส าหรับองค์การนวัตกรรม                

788 513   การจัดการองค์การและทรพัยากรมนุษย์                

788 514   การจัดการด าเนินงาน                

788 515   กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า                

788 621   กลยุทธ์การจัดการธุรกจิดิจิทลั                

788 622   การออกแบบงานสร้างสรรค์และโครงสร้างสื่อดจิิทัล                

788 623   การสื่อสารทางธุรกจิดิจทิัล                

788 624   การจัดการความมั่นคงและการควบคุมทางการเงินส าหรับ 
              ธุรกิจดิจิทลั                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

788 625   การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิดิจทิัลและการสร้างธุรกิจใหม ่                

788 626   สัมมนาการจัดการธุรกจิดิจทิัล                

788 631   กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม                

788 632   ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู ้                
788 633   การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ                

788 634   การจัดการทรพัย์สินทางปญัญา                

788 635   การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม ่                

788 636   สัมมนาการจัดการนวัตกรรม                

788 691   วิทยานิพนธ์                
788 692   การค้นคว้าอิสระ                     
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
       (1) การให้เกรดแก่นักศึกษาทกุคน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการก่อน
การประกาศ โดยคณาจารย์ต้องแสดงรายละเอียดและส่วนประกอบของคะแนนอย่างชัดเจน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
จึงจะประกาศเกรดได้ 
       (2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบและ/ หรือกระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว และ
รายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน เกรด 
และการประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

      (3) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ
ข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และส่งเพื่อประเมินผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  (1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิตทุกรุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

 (2) มีการประเมินหลักสูตรทุก 4 ป ี
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ เทียบเท่ า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ที่ประกอบด้วย 
       (1) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
  (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะ 
  (3) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดท าประมวลรายวิชาตามมาตรฐาน 
 1.2 คณะมอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
  (1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
  (2) นิเทศการสอน 
  (3) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ใหม่ 
  1.3 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทาง  
การศึกษา และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาภายนอกที่สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพจัดข้ึน 
  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน และ
การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา 
  (2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น 
กับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
  (3) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  (4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  (1) สนับสนุนให้ผู้สอนได้ท างานวิจัย จัดสรรงบประมาณส าหรับท าวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา รวมถึงกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทาง
วิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (2) สนับสนุนงบประมาณและโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิ การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิ
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา อาทิ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทาง 
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  (3) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุทางการศึกษาแก่อาจารย์ทุกคน 
  (4) สนับสนุนให้ผูส้อนได้ให้บรกิารทางวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม รวมถึง
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม เพื่อน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิต ศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด และการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุม

ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อเนื่องทุกเดือน และรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. บัณฑิต  
 2.1 บัณฑิตของหลกัสูตรจะต้องมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหาร
จัดการธุรกิจดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุลตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน ตลอดจนมีจริยธรรม และมีความเป็น
ผู้น าให้เป็นสมาชิกสังคมที่น่าภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 2.3 บัณฑิตของหลกัสูตรจะต้องสามารถผลติผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การ หน่วยงาน และการน าทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีความยั่งยืน 
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3. นักศึกษา 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

(1) ในภาคการศึกษาแรก คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเลอืกอาจารย์ทีป่รกึษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 (2) คณะจัดให้มีคลินิกให้ค าปรกึษาด้านการวิจัย โดยมอีาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการท าวิจัยแก่นักศึกษาก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและน าเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

(3) นักศึกษาทุกคนจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษา
สามารถเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

(4) คณาจารย์ทุกคนต้องก าหนดตารางเวลา ช่ัวโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ ติดไว้หน้าห้องท างาน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าพบปรึกษาด้านการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว และ

รายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน และ
การประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง หรืออุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  ได้ทั้งโดยตรงกับคณะวิชายื่นผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัย ทางอีเมล์และกล่องรับความคิดเห็น 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
 (1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
 (3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
(4) มคีวามรู้ และประสบการณ์ในการท าวิจยั และ/หรือมปีระสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาทีส่อน 
(5) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน   
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
(1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 
(2) อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ (นักบริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน องค์การที่ประสบความส าเร็จ) มีความ     

ส าคัญมาก เพราะจะเปน็ผูถ่้ายทอดประสบการณ์ด้านบรหิารจัดการองค์การตรงใหก้ับนักศึกษา ดังนั้น คณะวิทยาการจดัการ 
จึงก าหนดนโยบายให้มีการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาเลือก รายวิชา
สัมมนาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และรายวิชาสัมมนาการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พิเศษที่รับเชิญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(3) อาจารย์พเิศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา 
การมอบหมายอาจารย์สอนรายวิชา การทบทวนเทคนิคและวิธีการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ความพร้อมของ 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารรายละเอียดวิชาตามแบบ มคอ.3 เอกสารที่ใช้ในการรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ความพร้อมของสื่อ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

5.2 มอบหมายให้อาจารย์ผูป้ระสานงานหลกัสตูร หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเมินความต้องการ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรยีนการสอนระหว่างภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตร 

5.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสามารถ
ใช้ในการติดตามงาน ดูแลและควบคุมให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อการติดตามการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อน าผลของ
การติดตามมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนและหลักสูตร 

5.5 ปรับปรุงหลกัสตูรอย่างน้อยทกุ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
ประจ าคณะ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด ตลอดเวลา 
ที่เปิดหลักสูตร 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
   ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้ม ี
   ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย์ 
   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนมีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
   เฉพาะด้าน 

จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกบัความต้อง 
การของตลาดแรงงาน 
     

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
   คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี  
   โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ภายนอกอย่างนอ้ยทุก 5 ปี และ 
   โดยบัณฑิตทุก 2 ปี  
2. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/  
   ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 
   และหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ภายในคณะ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบัณฑิต 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดหาและพัฒนา
ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  (1) อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  (2) หนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ ใช้บริการจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
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อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอื่น ๆ  ผ่านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้ 
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน  378,986  รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  210,655  รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน           448  รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน       194  รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน         17  รายการ  
  ในจ านวนนี้เป็นหนังสือด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ดังนี ้
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน     6,579  รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน          1,283  รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน         29  รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน         14  รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน         10  รายการ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
           (1) มีห้องเรียนที่มสีื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยที่พอเพียงรองรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของนักศึกษา 
 (3) มีเจ้าหน้าที่สนบัสนุนดูแลสื่อการสอน อุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
 (4) มีห้องสมุดที่ทันสมัย สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะส าหรับการค้นคว้าและจัดท ารายงาน พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นความรู้และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการในจ านวนที่พอเพียง และมีการจัดซื้อเพิ่มเติมทุกปี 
 (5) ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปริมาณจ านวน
ที่เหมาะสม 
 (6) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยน
รุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
 (7) คณาจารย์ทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และมีการปรบัเปลี่ยนรุ่นใหมทุ่ก ๆ 3 ป ี
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์
ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ 
และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครอืข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ
ช่องทางการเรียนรูท้ี่เพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมเีดียที่ม ี
    ความพร้อมใช้งานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน  
    การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อ 
    ส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่ม ี
    เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ 
    วิชาชีพระดับสากล เพื่อให ้
    นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ  
    สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติม 
   ได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ 
   ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
   หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล  
   เพื่อการเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
   เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว 
   นักศึกษา ช่ัวโมงการใช้งาน 
   ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
   ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ 
   หัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัต ิ
    ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
   และสื่อดิจิตอลทีม่ีให้บริการ 
   และสถิติการใช้งานหนังสือ 
   ต ารา สื่อดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
   นักศึกษาต่อการให้บริการ  
   ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ 
   ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   56 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี
2562 

ปี  
2563 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            (1) ประเมินการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถาม
ของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
         (2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนา
ให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    คณะก าหนดใหม้ีการประเมินเพื่อพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลกัสตูรจากผู้เรยีนปจัจุบนัทุกช้ันปี และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่าน 
การศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สถานประกอบการ 
เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
    มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
    ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
         (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนในวิชานั้น
สิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป 

(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
ที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
      ส าหรับการปรบัปรุงหลกัสตูรทั้งฉบบัถือเป็นการปรบัปรุงใหญ ่และมผีลกระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตรจะท าทุก 
5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลกัสตูรเพือ่ใหห้ลักสูตรมคีวามทนัสมัย และสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
         (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมประเด็นที่ได้รับ
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 (2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรบัปรงุหลักสูตร 
 (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ประสพชัย พสุนนท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 

 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
     พงศกร เอี่ยมสอาด, ศุภกร ลิ้มคณุธรรมโม และ ประสพชัย พสุนนท์. (2559). “ปัจจัยความ  
      เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน  
      ของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร”  
      วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 1: 129-141. (TCI 1) 
     จิรวรรณ ตั้งไพฑูรย์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2559). “การวิเคราะห์ความสมนัยระหว่าง 
      ช่วงวัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความภักดตี่อตราสินค้ารา้นขนมหวาน 
      จังหวัดเพชรบุร”ี วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 1: 148-158. 
       (TCI 2) 
     อาภาพร จงนวกิจ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). “อิทธิพลของกลยุทธ์การจดัการ 
      ส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ท่ีส่งผลต่อความจงรัก 
       ภักดีของลูกค้ารา้นค้าปลีกแบบดั้งเดิม อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”  
      Veridian E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 1,566-1,582. (TCI 1) 
 
 



     จุฑาภรณ์ ไร่วอน และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง 
       ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวง 
       ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร” 
       Veridian E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 1,611 -1,623. (TCI 1) 
     พูลเพิ่ม เสรีวิชยสวสัดิ์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อระดับความ 
      พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของบุคลากร 
      วิทยาลัยดสุิตธาน”ี วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีท่ี 9, ฉบับท่ี 2: 24-41. (TCI 1) 
     วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสรา้ง 
      นวัตกรรมระดับบุคคลในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
      Veridian E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 1: 503-545. (TCI 1) 
     พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2557). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
      สินค้าและบริการผ่านธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร”ี Veridian E-Journal ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1: 
       621 – 638. (TCI 1) 
     วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ และประสพชัย พสุนนท์. (2557). “การรับรู้การสนับสนุนจาก 
      องค์การและความสุขในการท างานท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านนวตักรรมของ 
      บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  
      วารสารคุณภาพชีวติกับกฎหมาย ปีท่ี 10, ฉบับท่ี 1: 90-105. (TCI 2)  
   

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี  
ระดับปริญญาตร ี
084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน 
761 212 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ 
761 211   สถิติธุรกิจ 
761 323 การวิจัยตลาด 1 
761 324 การวิจัยตลาด 2 
761 361 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 
761 430 จุลนิพนธ์ 
761 456 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุ่มทางธุรกิจ 

 
 ระดับบณัฑติศึกษา 

105 517 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับธุรกิจการเกษตร 
761 806 ระเบียบวิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และทางการจัดการ 1 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย 

 782 643  ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 
 
 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นาย สิริชัย ดีเลิศ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 

วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2550) 
 วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สิริชัย ดีเลิศ และ เยาวลักษณ์ รวมอยู่. (2560). “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 

 เพื่อสร้างความส าเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจ”  

Veridian E-Journal ปีท่ี 10, ฉบับที่ 1: 1422-1438. (TCI 1) 

     สิริชัย ดีเลิศ. (2558). “กระบวนการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์ในสถาบันการศึกษาระดับ  
      อุดมศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค”์ Veridian E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 
      1341-1360. (TCI 1) 
     สิริชัย ดีเลิศ, ชลกร สุขอาบใจ, มัทนาภรณ์ ทองสินธุ ์และ ศรสวรรค์ กุลรัตนาวิจติรา. (2557). 
      “พลวัตการด ารงอยู่ของตลาดฉัตรไชยในสังคมระบบการค้า” Veridian  
      E-Journal ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1: 542-552. (TCI 1) 
      
 
 
 



   Proceedings 
     สิริชัย ดีเลิศ, กานต์พิชชา แสงมาลี และ ณัฐรินทร์ เจริญยิ่ง. (2558). “การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต  
      ในการจัดการความรู้ในองค์กร การศึกษาเชิงประจักษ์พนักงานขององค์กรในบริเวณ 
      ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
      ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4”, 133-142. การประชุม 
      วิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4”,  
      8 พฤษภาคม 2558. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
     สิริชัย ดีเลิศ, ณัฐสุดา บุญอ้อย และธนาคม บุญยืน. (2558). “การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่าน 
      เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
      ในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการด้าน 
      การจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4”, 792-800.  
      การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ  
      ครั้งที่ 4”, 8 พฤษภาคม 2558. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
     สิริชัย ดีเลิศ, ชุลีพร พรมสุวรรณ์ และพิลาวรรณ บัวลา. (2558). “การศึกษาพฤติกรรมและ 
      กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายที่มีผลต่อกลุ่มดิจิตอลเนทีฟผ่านระบบ 
      พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceeding  
      การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ  
      ครั้งที่ 4”, 884-896. การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ 
      วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4”, 8 พฤษภาคม 2558. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ์. 
     สิริชัย ดีเลิศ, นพรัตน์ ลาภเจริญ และ ปรารถนา บัวรอด. (2558). “ปัจจัยส่วนประสมทาง 
      การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของตลาดกลางพาณิชย์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาบริเวณสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceeding 
      การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3 
       ประจ าปีการศึกษา 2558, 443-453. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558,  
      8 พฤษภาคม 2558. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 
     สิริชัย ดีเลิศ, เปรมวดี เอดวาร์ดวันมุยเยน และ สุดาทิพย์ สุขประมูล. (2557). “การรับรู ้
      คุณค่าตราสินค้าผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
      และบริการของผู้บริโภคในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding 
       การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ าป ี
       2557, 393-404. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ  
      ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2557, 1 กุมภาพันธ์ 2557. ขอนแก่น: คณะวิทยาการจัดการ 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 



     สิริชัย ดีเลิศ, ชนนิกานต์ สุทธยากรณ ์และนัสวี พินิจนาม. (2557). “ปจัจัยและพฤติกรรมการ 
      เลือกซื้อสินค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค 
      ในเขตจตุจักร.” ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ 
      เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2557, 423-438. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
      ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2557, 1 กุมภาพันธ์ 2557. ขอนแก่น: 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
     สิริชัย ดีเลิศ, ฐิติโชติ ธนกุลไชยสิทธิ์ และ สิทธิกร ภูสีดิน. (2557). “ปัจจัยด้านเนื้อหาและ 
      ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
      ในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding การประชุม 
      เชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 
      241-254. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ  
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557. เชียงใหม่:  
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
     สิริชัย ดีเลิศ, ธนาคม บุญยืน และ วสุพงศ์ คงพรปรารถนา. (2557). “การเปรียบเทียบปัจจัยที่  
      มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต 
      หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ 
       “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1”, 1307-1315. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
      “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2557. สงขลา:  
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
     สิริชัย ดีเลิศ, กานต์พิชชา แสงมาลี และ ณัฐรินทร์ เจริญยิ่ง. (2557). “การเปรียบเทียบ 
      พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแบบพาณิชย์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย.” ใน Proceeding การประชุม 
      วิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1”, 1326-1334. การประชุมวิชาการ  
      ระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1, 29-30 พฤษภาคม 2557. สงขลา:  
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  หนังสือ 
     สิริชัย ดีเลิศ. (2558). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม:  
       โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (192 หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี   
ระดับปริญญาตร ี
761 208 การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รูปทางธุรกิจ 
761 214 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
761 301   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 



 
761 457 นวัตกรรมองค์การ 
765 424 ระบบฐานข้อมลู และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
 760 401  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
 780 501  สถิติส าหรับการวิจัย 
 782 645  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
 782 671  ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว ศศิภา พจน์วาที 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Economics and Finance) Curtin University, Australia (2013) 

 บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544) 
 บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
   ศศิภา พจน์วาที และ ฐิติพร ส าราญศาสตร์. (2560). “Determinants of access to financing in  
    rural areas: A comparative Study on Indonesian and Thailand’ Micro, Small and 
     Medium Enterprises (MSMEs)” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
    (53 หน้า) 
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
     Pojanavatee, S. (2015). “The Relationship Between Energy and Equity Mutual 

     Funds of Thailand” Veridian E- Journal ฉบับ International Humanities, 

Social Sciences and arts 8, 4: 142-150. (TCI 1)  

     Pojanavatee, S. (2014). “Cointegration and causality analysis of dynamic  
      Linkage between stock market and equity mutual funds in 
      Australia” Cogent Economics & Finance 2: 918855. 
      (Taylor & Francis Open Access Journals) 
 

 



     ศศิภา พจน์วาที. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังงาน และกองทุนตราสารทุนของ 
      ประเทศไทย” Veridian E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 4: 142-150. (TCI 2)  
   Proceedings 
     Pojanavatee, S. (2016). “The financial performance of Thailand’s energy sector.” 
       In Proceeding of an GAI international academic conferences, 152-157.  
      Amsterdam, The Netherlands, April 24-27, 2016. Amsterdam,  
      The Netherlands: Global Academic Institute. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  หนังสือ 
     ศศิภา พจน์วาท.ี (2560). การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์ท้อป จ ากัด. 
     (226 หน้า) 
  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี  
ระดับปริญญาตร ี
761 202 การเงินธุรกิจ 
761 331 การเงินองค์กร 
761 431   หลักการลงทุน 
ระดับบณัฑติศึกษา 

 782 505  การจัดการการเงินส าหรบันักบริหาร 

 
 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นาง มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม (2542) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2540) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2558). “การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาด 
การท่องเที่ยวแบบดาร์กทัวร์รึซึ่ม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” Veridian  
E-Journal ปีท่ี 8, ฉบับที่ 2: 571-592. (TCI 2) 

 มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2558). “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย” Veridian E-Journal ปีที่ 8, ฉบับที่ 3: 
755-780. (TCI 2) 

 
 
 
 
 
 
 



   Proceedings 
มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, สาธิยา พรหมแหร่ม, สุชาดา ลิปภานนท์ และอธิชา จิตต์อารีย์. 

(2559). “รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกของธุรกิจน าเที่ยว 
บริษัทหัวหินแอดเวนเจอร์ทัวร์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” 
ใน Proceeding การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2, 1016-1030. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2, 3 กุมภาพันธ์ 2559. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ จุฑามาศ ภูโสภา. (2558). “กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ 
ร้านอาหารชาวเล ซีฟู้ด อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.”  
ใน Proceeding การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
แห่งชาติ ครั้งที ่15, 108-120. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยบูรพา, 4-6 พฤศจิกายน 
2558. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ วิลาวัลย์ ภิรมย์คช. (2558). “กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงย้อนยุคเพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding 
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที ่15, 
535-548. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  
ครั้งที ่15 มหาวิทยาลัยบูรพา, 4-6 พฤศจิกายน 2558. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และกนกพร วงศ์วีระไพบูลย.์ (2558). “รูปแบบความส าเร็จและ 
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรมสีเขียวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาผาปกอีโค้รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี.” ใน Proceeding 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย, 490-493. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 : สหวิทยาการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน, 23-24 มีนาคม 2558. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กฤติยา เกิดทรัพย์ และปริญาพัชร มากสมบูรณ ์(2557). “ปัจจัย 
 ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย, 848-857. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มกราคม 2557. มหาวิทยาลัยพะเยา. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, เขมชุดา ศรีสุวรรณ และปฏิญญา สุนทรภวิษย์. (2557). 
  “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ 

ผู้บริโภคกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี.” ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
พะเยาวิจัย, 1113-1124. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวจิัย  
ครั้งที3่, 23-24 มกราคม 2557. มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 



 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  หนังสือ 
     มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2557). หลักการมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร. (381 หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  

765 202   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

765 204 จิตวิทยาส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
765 212 หลักการมัคคุเทศก์ 
765 312 การวางแผนและการด าเนินงานการน าเที่ยว 
765 408 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 671 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
 

 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นาย อมรินทร์ เทวตา  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Knowledge Management) Chiang Mai University, Thailand (2015) 

M.B.A. (Information System Management) Southeastern University, USA (1999) 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
   อมรินทร์ เทวตา, เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ,์ ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา, ฐิติพร ส าราญศาสตร์ 

และรชกร วชิรสิโรดม. (2557). “การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) โดยการท าแผนธุรกิจ 
เพื่อพัฒนา SDL ตามแนวคิดคุณลกัษณะส่วนบุคคล” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (60 หน้า) 

  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Tawata, A., Leardwitayapradit, A., Akkawanitcha, C., Wachirasirodom, R., and 
Sumransat, T. (2016). “Self-directed learning improvement through 
business plan development” Knowledge Management 16(4): 1-12. 
(Scopus) 

    อมรินทร์ เทวตา และ จิราวิทย์ ญาณจินดา. (2559). “การท างานร่วมกันของนักเรียนมัธยมศึกษา 
     ที่ส่งผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบน 
     ของประเทศไทย” วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     รามค าแหง ปีท่ี 16, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 197-213. (TCI 2) 
 
 



 
    อมรินทร์ เทวตา และชวนช่ืน อัคคะวณิชชา. (2558). “การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมของ 

 แบบวัดการเรียนรูด้้วยตนเอง”วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 21, ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2558): 11-17. (TCI 1) 

   Proceedings 
Tawata, Amarin. (2015). “Teachers’ learning for improving students’  

Internet use in a Thai High School.” In Proceedings of 2015 SSR 
International Conference on Social Sciences and Information,  
51-55. Tokyo, Japan, November 29-30, 2015. Singapore: 
Singapore Management and Sports Science Institute. 

  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  บทความทางวิชาการ 

ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา และ อมรินทร์ เทวตา. (2559). “ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงาน 
 บริการส่วนหน้าเมื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ: บทบาทของตัวแปรก ากับสมรรถนะ 
 ทางวัฒนธรรม.” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  

ปีท่ี 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-16. (TCI 1) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี  
 ระดับปริญญาตร ี
 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 

761 314  การจัดการด าเนินงาน 
761 427 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ 
761 448  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
764 454 การวางแผนและการจัดการการผลิต 
761 456  การจัดการความรู้ 
761 461  การจัดการโครงการทางธุรกิจ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 782 504 การจัดการการด าเนินงาน 

 782 644 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นาย วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) 

 กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2546) 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2543) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2561). “อิทธิพลของบรรยากาศองค์การ
และการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตัิงานผ่านความสุขใน
การท างานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต” วารสารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1: 21-38. (TCI 1) 

 สานิตย์ หนูนลิ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข. (2560). “ปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ของความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน์ ปีท่ี 39, ฉบับท่ี 153: 
59-84. (TCI 1) 

 สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ.์ (2560). “อิทธิพลของคุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีผา่นความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจของพนักงาน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ” วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 
65-80. (TCI 1) 

 
 
 
 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2561#myPopup202561
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2561#myPopup202561
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2561#myPopup202561
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2272560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2272560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2272560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2352560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2352560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2352560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2352560


 
ศานสันต์ รักแต่งาม และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ.์ (2560). “อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการของนักลงทุนท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการ
แข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  

 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 96-109. (TCI 1) 
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). “การรับรู้ถึงการไดร้ับการสนับสนุนจาก

องค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสนิทร์”  

 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1: 68-81. (TCI 1) 

     วิโรจน์ เจษฎาลักษณ,์ ระบิล พ้นภยั และ จันทนา แสนสุข. (2559). “ความสามารถ 
      ในการแบ่งปันความรู้และผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย” 
       จุฬาลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน ์ปีท่ี 38, ฉบับท่ี 147: 25-63.  (TCI 1) 
     วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ วันชัย กิจเรืองโรจน์. (2559). “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผล 
      กระทบต่อการตอบรับจากลูกค้าและผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย ์
      อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2: 
      53-66. (TCI 1) 
     วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ เบญญา รัศมีโกเมน. (2559). “กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตของ
      ธุรกิจประกันชีวิตส าหรับผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร” Veridian E-Journal  
      ปีท่ี 9, ฉบับท่ี 1: 1129-1142. (TCI 1) 
      

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี  
 ระดับปริญญาตร ี

083 103  หลักการจดัการ 
761 201 องค์การและการจัดการ 
761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
761 402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
761 427 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกจิ 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
 105 501 หลักการจดัการธรุกิจการเกษตร 
 761 808  องค์การและพฤติกรรมองค์การสมยัใหม่และนวสมัย 

781 501 แนวคิดและทฤษฏีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม ่
781 641 การจัดการความขัดแย้ง 
781 644 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน 
782 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2362560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2362560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2122560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=154&research_year=2560#myPopup2122560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Accounting) La Trobe University, Australia (2014) 
 บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 
 บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sutheewasinnon, Prapaipim, Zahirul Hoque, and Robert Ochoki Nyamori.  

 (2016). "Development of a performance management system in 

the Thailand public sector: Isomorphism and the role and 

strategies of institutional entrepreneurs." Critical Perspectives  

on Accounting 40 (2016): 26-44. (scopus Q1) 

   หนังสือรวมบทความวิจยั 
 Sutheewasinnon, P., & Saikaew, S. (2015). “The Public Accounts Committees  

    In Thailand. Making Governments Accountable: The Role of Public 

Accounts Committees and National Audit Offices” Hoque, Zahirul, 

ed. Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts 

Committees and National Audit Offices. Routledge, (264 -272).  



 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  บทความทางวิชาการ 

   ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2559). “กลยทุธ์การเลือกตัวอย่างส าหรบั 
     การวิจัยเชิงคุณภาพ.” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีท่ี 29, ฉบับท่ี 2  
     (ตุลาคม-ธันวาคม 2559): 31-48. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
ระดับปริญญาตร ี
761 101 หลักบัญชีเบื้องต้น 
761 312 การบัญชีเพื่อการจดัการ 
761 427 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกจิ 
761 428 การฝึกงาน 
765 108   การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
765 210 การบัญชีและการเงินเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
766 313   บัญชีเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม 
791 101 Basic Accounting 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
781 601 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
782 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 

   
 



ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายจิตพนธ์ ชุมเกตุ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 

 M.I.S. (Internet and E-commerce Technology) Assumption University, Thailand (2008)
 อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
   จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2559). “การรับรู้และพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการทางสังคมของ 
                วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย” เพชรบุร,ี กองทุนพัฒนาวิทยาเขต 
                สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจ าปี 2559. (90 หน้า) 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2558). “การประเมินสภาพจริงและแนวทางบริหารจัดการสินค้าประเภท 
สมุนไพรในโครงการหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการในภูมิภาค 
ตะวันตก” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร. (89 หน้า) 

  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
     Chumkate J. & Chantuk T. (2016).  “Measure of Effective Management Related 
      to Financial Statement and Financial Ratio Analysis of Housing 
       Estate in Kanchanaburi Province, Thailand” Journal of Academy of 
      Business and Economics 16, 2: 25-34. (Ebscohost Business Source  
      Corporate Plus) 
 
 



     จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2559). การรับรูแ้ละพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการทางสังคม 
      ของวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย. วารสารการเมือง  
      การบริหาร และกฎหมาย ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 2. (TCI 1) 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2558). “การจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรของ 
      หน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและบริการวิชาการ” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
      กรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 4, ฉบับท่ี 1 (พฤษภาคม - มิถุนายน) : 40-49. (TCI 2) 
   Proceedings 
     Jittapon Chumkate. (2015). "A Study on the Management Potential with 
       Creative Economy-Based Concept of Restaurant Entrepreneurs  
       around Seaside Tourist Attractions in Thailand." In Proceeding of 
             2015 Prague International Academic Conference, 236-243. Prague, 
             Czech. 
     Chantuk, T. & Chumkate, J. (2015). A Study of Need Assessment for Economy  
       And Social Strategic Policy Development at the Province Level  
      For Asian Economic Community. In GAI International Academic 
       Conferences Proceedings (pp. 347-356). Prague: Global Academic 
       Institute. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
 ระดับปริญญาตร ี

766 315 การวิจัยประยุกต์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
766 412     การศึกษาอิสระในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
769 111   การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
ระดับบณัฑติศึกษา 
782 673   การจัดการธรุกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า และการแสดงนิทรรศการ 

 




























