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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร  : 25541611103981 
    ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)  
ชื่อย่อ (ไทย)  : ปร.ด. (การจัดการ)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Management) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Management)  
 

3. วิชาเอก 
    - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 แผนการศึกษา แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 4.2 แผนการศึกษา แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร  3  ปี  
   5.2 ภาษาที่ใช้  
          จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
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        5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
พ.ศ. 2559 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564       

  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
   ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
    สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

   ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
   สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

  ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรปรับปรุงโดยมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย์ทางด้านการจัดการ  
8.2 นักวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.3 ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.4 ข้าราชการ ข้าราชการการเมืองและนักการเมือง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คณุวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก 
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป ี 2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางบุญฑวรรณ วิงวอน 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5201-00671-xx-x 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก  
วิทยาลัยครูล าปาง 

2550 
2539 
2532 

19 9 
 

9 9 9 9 
 

2. นายธนกร สิริสุคันธา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-5201-00517-xx-x 
 

ปร.ด.บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ 
และเอกชน) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ปว.ค. (วิชาชีพครู) 
 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2553 
 
 
2561 
2545 
2547 
 
2553 
2541 

27 12 
 

12 
 
 
 

12 12 
 
 
 

12 
 

3.  นางสาวนภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5099-00784-xx-x 

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
องค์การ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
 
2546 
2533 

30 12 
 

12 12 12 12 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนรู้  
      มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง     
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
   การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ สภาพเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และสังคมความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี                 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริหารองค์ก ารทั้งภาครัฐ  
เอกชนและองค์การทางสังคมต่อการน าหลักการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในองค์การทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อีกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
อุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งมีโครงการสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาครัฐบาลและเอกชน ด้านการจัดการทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ส่งผลให้ประเทศพ่ึงพาตนเอง 
และแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน โดยร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษอยู่ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และ 4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟู
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และพัฒนาประเทศ ซึ่งมีเปูาหมายคือเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
5 ต่อปี เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ในปี พ.ศ. 2569 
   จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลในยุคปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมทั้งการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ 
ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ผ่านการขับเคลื่อนโดยสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผ่านกระบวนการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศทั้งระบบ เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goas: SDG) เปูาหมายที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างหลักประกันว่าภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมี  
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและ 
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก ความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วม 
ในวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม ่               
เชิงสร้างสรรค์ผ่านกลไกของการวิจัยเชิงรุก ทั้งในแบบที่เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานและในแบบที่ใช้ชุมชน 
เป็นฐานในการศึกษา การแก้ไขปัญหาขององค์การและประเทศ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
องค์ความรู้นั้นให้แก่ชุมชน เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยตระหนักถึงกระบวนการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการศึกษาทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างลุ่มลึกและการท างานวิจัยที่สามารถ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการในวารสารและเวทีการน าเสนอที่ยอมรับในวงการวิชาการ  
รวมไปถึงเป็นผู้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         รัฐบาลได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2579 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณสมบัติพื้นฐานของคนไทยให้มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีทักษะหลากหลาย คิด วิเคราะห์ แยกแยะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือตอบโจทย์การด ารงชีวิตและการจัดการองค์การ
ในรูปแบบใหม่ โดยคาดหวังว่าคนไทยในอนาคตจะมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย
และใจ มีสติปัญญาและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบ
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เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทย  
มีการพัฒนาอย่างม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน  

    การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ได้ให้
ความส าคัญกับการใช้การจัดการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการสร้างมูลค่าจากการจัดการมรดก
ภูมิปัญญาให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ โดยมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบท 
ของวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว มีความ เป็นนักคิดและเป็นผู้น าทางความคิด  
เป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติ นักจัดการ นักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งความสามารถดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์การจัดการไปบูรณาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการปรับปรุงหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   12.1  การปรับปรุงหลักสูตร 
      เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเพ่ือรองรับการแข่งขันในประชาคมโลก 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมใหม่ทางการจัดการ ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐและสอดรับการท างานในชีวิตวิถีใหม่ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน ชุมชนและสังคมอย่างพลิกโฉม สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นปัญหาและความเสี่ยงของการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว  
      เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการด าเนินงานของรัฐบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของบริบทสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเดิมและเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ โดยให้ความส าคัญ  
กับความทันสมัยทางวิชาการ มุ่งศึกษาถึงกระบวนการ หรือกลไกในการด าเนินงานให้มีประสิทธิผล  
ผ่านกิจกรรม การบูรณาการทรัพยากรโครงการ เน้นการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้กระบวนการ 
ทางด้านการจัดการ  ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเพ่ือการพัฒนา น าองค์ความรู้ทางการจัดการไปสู่
การปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนบนรากฐานภูมิปัญญา เน้นความคิดสร้างสรรค์การวิจัย  
บนฐานของการแก้ปัญหาองค์การ ชุมชน สังคมและประเทศ โดยการใช้เครื่องมือทางการจัดการในการ
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พัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม สร้างความเป็นผู้น าในการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับโลก
ในศตวรรษท่ี 21  
 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรนี้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง        
ที่ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพันธกิจในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอันจะน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมให้มีจิตส านักในการรักษา
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานโครงการในพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในฐานะหน่วยงานที่จัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้องมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัย 
บรรลุเปูาประสงค์ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ จึงไดป้รับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่สอดรับกับปรัชญา วิสัยทัศน์และแนวทางของมหาวิทยาลัย ปลูกฝังคุณลักษณะของ
ดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีภาวะความเป็นผู้น า วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนแก้ปัญหาในองค์การหรือ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติ นักจัดการและ
นักวิจัยที่มีคุณภาพตลอดจนมีจิตส านึกถึงความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
  
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ เป็นกลุ่มรายวิชาที่จัดขึ้นเพ่ือนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยเฉพาะ ทุกวิชามีการด าเนินการสอน  
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและวิชาการ เพ่ือให้
เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
     - 
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      13.3 การบริหารจัดการ  
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีแผนความร่วมมือหรือประสานงาน 
ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในหลักสูตรต้องท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชานอกหลักสูตร เพื่อดูแลมาตรฐาน
ของหลักสูตร วางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและจุดประสงค์ 
ของรายวิชา การจัดการรายวิชาและการอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้อง
อาศัยร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนภายนอก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษาและการท ากิจกรรม/โครงการตามก าหนดหรือมีข้อเสนอแนะในแนวการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  

  1.1 ปรัชญา  
       การจัดการเป็นศาสตร์ที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางการจัดการ  

  
  1.2 ความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศ ให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน 
ในชีวิตวิถีใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน การด าเนินชีวิต มาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งโครงสร้างองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การจัดการสมัยใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่าง
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติจะเป็นประโยชน์การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิม เพ่ือช่วย
ให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
จึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการจัดการ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศวิทยา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิด  
ความท้ายในการจัดการทั้งด้านมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คือ มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้เกิด
การสร้างอัตลักษณ์ คือ บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น าสังคม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมี
กระบวนการในการผลิตบัณฑิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญาที่ก าหนดไว้  

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จึงมุ่งเน้นการศึกษาทฤษฎีทางการจัดการที่
บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน ควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการวิจัยและการปฏิบัติ 
ที่สามารถสร้างผลงานวิชาการอย่างลุ่มลึกเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการหรือองค์ความรู้ใหม่  
ที่เป็นฐานการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของประเทศท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือให้ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ  
เกิดการจัดการอย่างยั่งยืน  

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เป็นนักวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการที่มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการ
จัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์การต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2) มีทักษะในการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) มีความเชี่ยวชาญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมเป็นสากล 
 4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ มีความเป็นผู้น าที่มีความพร้อมใน
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

 2.1 การบริหารหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และสังคม และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

1. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา    
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ใช้
บัณฑิต 
2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า นั ก ศึ ก ษ า  
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ใช้
บัณฑิต 
3.ประเมินติดตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
4. ประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต 

หลักฐาน 
1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ   
ในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานผลการประชุมสัมมนานักศึกษา  
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ใช้
บัณฑิต 
3. ผลการประเมินติดตามคุณลักษณะ   
ของบัณฑิต 
4. ผลการประเมินหลกัสูตรจากผูใ้ช้บัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
1.ระดับความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต    
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 
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2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนรู้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. มีห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้   
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
2. มีห้องสมุดหรือสถานวิทยบริการ
ที่ทันสมัย หนังสือ ต ารา เอกสารที่
ตรงกับสาขาวิชา อย่างเพียงพอและ
ตรงกับความต้องการ 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน และฝึกปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
2.  จัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดหา
หนังสือ ต ารา เอกสารให้เพียงพอ 

หลักฐาน 
1. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา     
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. รายงานงบประมาณเพื่อจดัหาหนังสือ 
ต ารา เอกสารให้เพียงพอ   
ดัชนีชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 
2. จ านวนหนังสือ ต ารา และเอกสาร 

 
     2.3  การบริหารคณาจารย์ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
1. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 1. จัดอบรมอาจารย์ด้านการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2 .  จั ด กิ จ ก ร รมจั ด ก า รคว ามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพ 
3. จัดหาพี่ เลี้ ยงในการท าผลงาน
วิชาการ การจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 
4. จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมการฝึกอบรม  การน าเสนอ
ผลงานวิชาการและการศึกษาดูงานทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หลักฐาน 
1.  รายงานประเมินโครงการพัฒนา
อาจารย์ 
2. รายงานผลการจัดการความรู้ 
3. สรุปผลการท าผลงานวิชาการ การจัดการ
เรียนรู้ และการวิจัย 
4.  รายงานงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมการน าเสนอ
ผลงานวิชาการและการศึกษาดูงานทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ดัชนีชี้วัด 
1. ระดับคะแนนความส าเร็จจากการ
ประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ 
2. จ านวนผลงานวิชาการ  
3. จ านวนผลงานวจิัย 
4. จ านวนครั้งที่อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ต่อปี 

 
    2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย 
และด้านอารมณ์  มีทัศนคติที่ดี ใฝุรู้ 

1. ก าหนดช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ 
2.จัดให้มีการท ากิจกรรมวิชาการ 

หลักฐาน 
1. จดหมายเชิญ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือ เ ว็บไซต์ของหลักสูตร  ไลน์แอป      
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
และตระหนัก   ในความส าคัญของ
พื้นฐานทางวิชาการและการวิจัย
เพื่อสังคม 

กิจกรรมการวิจัยเอกสารและการวิจัย
ภาคสนาม 
3. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

พลิเคช่ัน 
2. ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 
3. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ดัชนีชี้วัด 
1. จ านวนครั้งของการรับค าปรึกษาของ
นักศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
2. ระดับคะแนนการประเมินกิจกรรม
วิชาการของนักศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับดี 
3. จ านวนครั้งของการเข้าประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ และระดับคะแนนการประเมิน
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาอยู่ในระดับดี 

 
  2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต        
ต่อคุณภาพบัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้ และทักษะที่
สมดุลตามความต้องการของสังคม 
นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการส ารวจฯ  
3. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตร 
4. ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
5.  ส ารวจภาวะการมี งานท าของ
บัณฑิต 

หลักฐาน 
1. รายงานผลส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต  
ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
ให้สอดคล้องกับผลการส ารวจฯ  
3. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ     
ของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
4. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 
5. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการส ารวจฯ  
3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
หลักสูตร 
4. ระดับความพึงพอใจผู้ ใ ช้บัณฑิตต่อ



 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                      12 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
คุณลักษณะของบัณฑิต 
5. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  

1.1 ระบบ  
      การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   

และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยเน้นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      - ไม่มี - 

 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       - ไมมี่ - 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการจัดการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน– ตุลาคม  
    แบบ 1.1 ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  

    แบบ 2.1 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
    ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม  

  แบบ 1.1 ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  
แบบ 2.1 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1 

   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางการจัดการ การบริหารหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  โดยส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก1 หรือ แผน ก2 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 
  2) มีผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท อย่างน้อย 3 เรื่อง ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ในฐาน TCI 2 หรือสูงกว่า  
  3) เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา   
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  5) กรณีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) 2) และ 3) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

  6) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
6.1) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ 
6.2) การเสนอโครงร่างงานวิจัย และ/หรือ 
6.3) การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2.2 หลักสูตร แบบ 2.1 
            1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบัน         
การศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
   2) เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา   

  4) กรณีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) 2) และ 3) ให้อยู่ในดุลยพินิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

  5) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
5.1) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ 
5.2) การเสนอโครงร่างงานวิจัย และ/หรือ 
5.3) การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

   2.3.1 ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานการวิจัยส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 
   2.3.2 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นสารสนเทศด้านบทความวิจัย บทความวิชาการ        
จากฐานข้อมูลสากลหรือจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 
   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดให้เข้าเรียนร่วมในรายวิชาที่เกี่ยวกับครื่องมือวิจัยและเทคนิคการวิจัย กับนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    2.4.2 จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิคการสืบค้นบทความวิชาการและ
บทความวิจัยให้กับนักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 
แบบ 1.1 2 2 2 2 2 
แบบ 2.1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 
แบบ 1.1  2 2 2 2 
แบบ 2.1  10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 3 
แบบ 1.1   2 2 2 
แบบ 2.1   10 10 10 

รวม  12 24 36 36 36 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 12 12 12 

    
2.6 งบประมาณตามแผน 

        2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,440,000.00 2,880,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 

รายรับบคุลากร/เงินเดือน 2,352,000.00 2,469,600.00 2,593,080.00 2,722,734.00 2,858,871.00 

รวมรายรับ 3,792,000.00 5,349,600.00 6,913,080.00 7,042,734.00 7,178,871.00 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,352,000.00 2,469,600.00 2,593,080.00 2,722,734.00 2,858,871.00 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 500,000.00 1,000,000.00 1,500,00.00 1,500,00.00 1,500,00.00 

รวม (ก) 2,852,000.00 3,469,600.00 4,093,080.00 4,222,734.00 4,358,871.00 

 ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวม (ข) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
รวม (ก) + (ข) 2,902,000.00 3,519,600.00 4,143,080.00 4,272,734.00 4,408,871.00 

จ านวนนักศึกษา 12 24 36 36 36 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
รวม (ก) + (ข) / จ านวนนักศึกษา 

241,833.33 146,650.00 115,085.55 118,687.05 122,468.64 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

            ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลักสูตร 
 

          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
        1) หลักสูตรแบบ 1.1 
          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
      2) หลักสูตรแบบ 2.1  
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตร แบบ 2.1 

1) วิทยานิพนธ์                       48  หน่วยกิต 
  

1) วิชาบังคับ                           12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก         3 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 

         รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต                รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
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          3.1.3 รายวิชา 
                  1) การก าหนดรหัสรายวิชา 
                        การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
 
     เลขตัวที่ 1-3  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
     เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
     เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
     เลขตัวที่ 6, 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     2) การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน 
              รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แต่ละรายวิชาก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์      
น (ท-ป-อ) 

  น     หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
  ท     หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

   ป     หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
  อ   หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
และมีวิธีก าหนดดังนี้ 

   รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออธปรายปัญกาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

   รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

 

ล าดับก่อนหลัง 
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   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียน อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการเรียนศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1        
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ     
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

 3) ชื่อรายวิชา 
     3.1) แบบ 1.1 
            

                             3.1.1) วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3609902 วิทยานิพนธ์  

Thesis  
48  หน่วยกิต 

 

    3.1.2) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
*3607101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 

Modern Organization and Management Theory 
3 (3-0-9) 

*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ  
Advanced Statistics for Research in Management 

3 (3-0-9) 

 
3.2) แบบ 2.1 

           3.2.1) รายวิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3607102 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
Philosophy of Social Science in Management 

3 (3-0-9) 

3607301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 
Empirical Research Methodology in Management 

3 (3-0-9) 
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3607501 

 
กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจัดการ 
Paradigm and Development in Management 

3 (3-0-9) 

3608303 การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
Risk Management and Decision Making under Uncertain 
Circumstances 

3 (3-0-9) 

 
           3.2.2) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3607601 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

Innovation and Change Management  
3 (3-0-9) 

 

3608201 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Management 

3 (3-0-9) 

3608202 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Business Creation and Modern Entrepreneurship 

3 (3-0-9) 

3608203 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Sized Enterprises Management Strategy 

3 (3-0-9) 

3608301 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบ 
Comparative Organization Management 

3 (3-0-9) 

3608302 ประเด็นส าคัญทางการจัดการ 
Current Issues in Management 

3 (3-0-9) 
 

3608401 การจัดการความหลากหลายในองค์การ 
Organizational Diversity Management 

    3 (3-0-9) 
 

3608402 การจัดการทุนมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Human Capital Management  

3 (3-0-9) 

3608901 สัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการขั้นสูง 
Seminar in Advanced Organizational and Management Research 

3 (2-2-7) 

3608902 สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 
Seminar in Leadership and Change Management Research 

3 (2-2-7) 

3608903 สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
Seminar in Modern Business Management Research 

3 (2-2-7) 

3608904 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Seminar in Management Information System Research 

3 (2-2-7) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3608905 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 

Seminar in Advanced Strategic Management Research 
3 (2-2-7) 

 

   3.2.3) วิทยานิพนธ์                       
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3609901 วิทยานิพนธ์  

Thesis  
36 หน่วยกิต 

    
 

                             3.2.4) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น (ท-ป-อ) 
*3607101 
 

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Organization and Management Theory 

3 (3-0-9) 
 

*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ 
Advanced Statistics for Research in Management 

3 (3-0-9) 
 

 
 3.2.5) แสดงแผนการศึกษา  

         (1) แบบ 1.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
*3607101 
*4117102 

- 

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

- 
รวม  6 

*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609902 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609902 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3609902 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609902 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3609902 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 

 (2) แบบ 2.1 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
*3607101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
 3607102 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 3 (3-0-9) 
 3607501 กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจัดการ 3 (3-0-9) 

รวม 9 
*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ)  

3607301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 3 (3-0-9) 
3608303 การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอน 
3 (3-0-9) 

- วิชาเลือก (1) 3 
*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ 3 (3-0-9) 

รวม 12 
*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - 
3609901 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609901 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609901 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

3609901 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

    
3.1.5) ค าอธิบายรายวิชา 

            รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
    3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางบุญฑวรรณ วิงวอน 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5201-00671-XX-X 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก  
วิทยาลัยครูล าปาง 

2550 
2539 
2532 

19 9 12 12 12 12 
 

2. นายธนกร สิริสุคันธา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-5201-00517- XX-X  

ปร.ด.บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ 
และเอกชน) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ปว.ค. (วิชาชีพครู) 
 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2553 
 
 
2561 
2545 
2547 
 
2553 
2541 

27 12 
 

12 
 
 
 

12 12 
 
 
 

12 
 

3.  นางสาวนภาวรรณ   
   เนตรประดิษฐ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5099-00784- XX-X 

ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนาองค์การ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
 
2546 
2533 

30 12 
 

12 12 12 12 
 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2 5 6 4 2 5 6 5 2 5 6 6 2 5 6 7 2 5 6 8 

1. นางบุญฑวรรณ วิงวอน 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5201-00671- XX-X 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก  
วิทยาลัยครูล าปาง 

2550 
2539 
2532 

19 9 12 12 12 12 
 

2. นายธนกร สิริสุคันธา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-5201-00517- XX-X  

ปร.ด.บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ 
และเอกชน) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ปว.ค. (วิชาชีพครู) 
 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2553 
 
 
2561 
2545 
2547 
 
2553 
2541 

27 12 
 

12 
 
 
 

12 12 
 
 
 

12 
 

3.  นางสาวนภาวรรณ   
   เนตรประดิษฐ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5099-00784- XX-X 

ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนาองค์การ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
 
2546 
2533 

30 12 
 

12 12 12 12 
 

4. นายไพฑูรย์ อินต๊ะขัน 
    รองศาสตราจารย์ 
    3-5201-00007- XX-X 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม.  
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

2552 
2547 
2544 
2540 

18 12 
 

12 12 12 12 
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ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2 5 6 4 2 5 6 5 2 5 6 6 2 5 6 7 2 5 6 8 

5. นายจตุรภัทร  วงศ์สิริสถาพร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   3-5099-01262- XX-X 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บ.ธม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. 
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 
2542 
2558 
 
2528 

13 12 
 

12 12 12 12 
 

6. นางสาวณัฐนันท์ 
   ฐิติยาปราโมทย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5013-00185- XX-X 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม.  
บธ.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2558 
2548 
2544 
2539 

17 12 
 

12 12 12 12 
 

7. นางเนตรดาว  โทธรัตน์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5205-00289- XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ) 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2562 
 
2548 
 
2544 

3 12 
 

12 12 12 12 
 

8. นายพิรภพ  จันทร์แสนตอ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5201-00607- XX-X 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ) 
ทล.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา-
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2559 
 

2548 
 

 
2553 
 
2540 

12 12 
 

12 12 12 12 
 

9.  นายสุขเกษม  ลางคุลเสน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     3-5001-00052- XX-X 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2558 
2550 
2544 
2539 

9 12 
 

12 12 12 12 
 

10. นางสุธีราทิพย์วิวัฒน์พจนา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-5201-00237- XX-X 

บธ.ด. (การจัดการ) 
บช.ม.  
บธ.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
วิทยาลัยโยนก 

2561 
2551 
2544 
2541 

13 12 12 12 12 12 

 11. นายอนันต์  อุปสอด 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-6306-00166- XX-X 

Ph.D. (Public 
Administration) 
 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
รป.ม. (การบริ หารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

Dr.BabasahebAmbedkar, 
Marathwada University, 
India. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2559 
 
 
2557 
 
2549 
 
 
2547 

3 12 
 

12 12 12 12 
 

12. นายแดน กุลรูป   
    อาจารย์ 
    3-5606-00057- XX-X  

D.M.S. (Accounting) 
 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Zhejiang Gongshang,  
University, China.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 

2562 
 

2548 
2545 

3 12 12 12 12 12 

13. นางสาวพรนภา บุญน ามา 
    อาจารย์ 
    3-5299-00290- XX-X 

บธ.ด. (การตลาด) 
 
บธ.ม. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2561 
 

2548 

7 12 
 

12 12 12 12 
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ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2 5 6 4 2 5 6 5 2 5 6 6 2 5 6 7 2 5 6 8 

บธ.บ. (การตลาด) วิทยาลัยโยนก 2535 

14. นายอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     3-5208-00215- XX-X 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2552 
2542
2539 

7 12 
 

12 12 12 12 
 

15. นายอภิชาติ  
    ตัณนิติศุภวงษ์ 
  อาจารย์ 
    3-6299-00037- XX-X    

Ph.D. (Business 
Administration) 
M.B.A. (Enterprise 
Management) 
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Zhejiang Gongshang,  
University, China. 
Kunming university of 
science and technology, 
China. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2563 
 

2553 
 
 
2548 

2 
 
 
 
 
 
 

15 15 15 15 15 

 
 

 

 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สัปดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางบุษยา วีรกุล 
   ศาสตราจารย์ 
   3-2099-00316- XX-X 

Ph.D. (Education) 
 
M.Ed. (Agricultural 
Education) 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) 

University of Minnesota, 
U.S.A. 
University of Minnesota, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2535 
 

2527 
 

2523 

 5 12 12 12 12 12 

2. นายมนัส สุวรรณ 
   ศาสตราจารย์ 

3-5099-00145- XX-X 

Ph.D. (Geography) 
 
M.S. (Geography) 
 
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2524 
 

2521 
 

2514 

9 12 12 12 12 12 

3. นายจ าเนียร  บุญมาก 
   รองศาสตราจารย์ 
 3-5711-00627- XX-X 

ปร.ด.บริหารศาสตร์ 
(การศึกษาเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ
การเกษตร) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม่โจ้ 

2559 
 
 

2538 
2534 

5 12 
 

12 12 12 12 
 
 
 

 
 

4. นางปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช        
   รองศาสตราจารย์  

3-1010-00502- XX-X 

บธ.ด. (การจัดการ) 
 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)  
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
 

2539 
 

2536 

20 12 
 

12 12 12 12 
 

5. นายเผ่าไทย  วงศ์เหลา 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-3401-01302- XX-X 

Ph.D. (Mathematics 
and Planning) 
วท.บ. (สถิติ) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

Edith Cowan University, 
Australia. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 
 

2537 
2530 

3 12 12 12 12 12 

6. นายพิชาภพ  พันธุ์แพ 
   รองศาสตราจารย์ 
 3-5014-00580- XX-X 

ปร.ด. (การพัฒนาองค์การ) 
M.B.A. 
 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Northern Illinois 
University. U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2537 

 
2532 

13 12 12 12 12 12 
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7. นายมนตรี  พิริยะกุล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-1006-00111- XX-X 

ปร.ด.  (สังคมวิทยา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2525 
2522 

 
2516 

6 12 12 12 12 12 

8. นายสุรชัย  กังวล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5099-01232- XX-X 

ปร.ด.บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ
และเอกชน) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์) 
ป.วค. (วิชาชีพครู) 
ทษ.บ. (เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 

2552 
 
 

2537 
 

2547 
2535 

13 12 
 

12 12 12 12 
 

9.นายทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3-5799-00057- XX-X 

Ph.D. (Business) 
 
บธ.ม. (การเงิน) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  

Griffith University, 
Australia. 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2 5 5 0 
 

2 5 4 6 
2 5 4 3 

5 12 
 

12 12 12 12 
 

10. นายนิโรจน์  สินณรงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 5-8602-90000- XX-X 

Ph.D. (Applied 
Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร)  

National Chung Hsing, 
University, Taiwan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 
 

2548 
2545 

8 12 
 

12 12 12 12 
 

11. นางสาวภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5499-00005- XX-X 

ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2545 
2541 

9 12 12 12 12 12 

12. นายวีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5-5201-00017- XX-X 

ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนา)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยโยนก 
วิทยาลัยโยนก 

2559 
 

2550 
2548 

8 12 
 

12 12 12 12 
 

13. นายสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5207-00317- XX-X 

ปร.ด.(การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 

2554 
 

2542 
 

2553 
 

2539 

2 12 12 12 12 12 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา)  
  - ไม่มี –  
 
    4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

          - ไม่มี – 
 
 

    4.2  ช่วงเวลา 
         - ไม่มี – 
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    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 - ไม่มี – 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

    การท างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงข้อมูล      
หรือสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการอธิบายประเด็นปัญหาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์          
การบริหารภาครัฐและเอกชน การจัดการนวัตกรรม การบริหารการผลิตและการด าเนินงานธุรกิจ การจัดการ
ตลาดสมัยใหม่ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน เป็นต้น มุ่งเน้นความครอบคลุมศาสตร์การจัดการได้อย่างลึกซ้ึง มีลักษณะเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมวงกว้างได้มีความคิดริเริ่มและ
มีความเป็นเอกเทศ สามารถใช้ทฤษฎีทางการจัดการหรือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิจัยที่ดี 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ ตามที่
นักศึกษามีความสนใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาขององค์การ ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม   
ด้วยการน าศาสตร์ด้านการจัดการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดท าจาก
คณะกรรมการหลักสูตร โดยมีอาจารย์อย่างน้อย 2 คน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาและติดตาม   
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาของการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  งานวิจัยต้องมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นไปตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์        
ของส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัย 
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
   5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.1 มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการวิจัยด้านศาสตร์การจัดการ  
5.2.2 มีความรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดหลากหลาย และมทีักษะในการใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย  
5.2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ และการใช้เครื ่องมือวิจัย           

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาขององค์การ ท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมผ่านกระบวนการวิจัยด้านการจัดการ 
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5.2.4 ใฝุรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกในด้านการจัดการ        
และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 5.2.5 สามารถสร้างความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในสาขาวิชาที่ศึกษา และเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหา
ขององค์การ ท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม 
 5.2.6 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 5.2.7 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจผู้อ่ืน 
 

 5.3 ช่วงเวลา  
           นักศึกษาสามารถเริ่มด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และ        
ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้กรอบระยะเวลาของหลักสูตรและตามแผนการศึกษา 
    แบบ 1.1  ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
      ปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
      ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  
    แบบ 2.1  ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
    ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
 
 

    5.4 จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์
  แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ เสนอหัวข้อพร้อมทั้งโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามก าหนด

ระยะเวลาในการศึกษา    
5.5.2 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติและการท าวิทยานิพนธ์

ทุกสัปดาห์ 
    5.6  กระบวนการประเมินผล  

 5.6.1 มีการน าเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรวบรวมส่งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา  

 5.6.2 ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 5.6.3 ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง       
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามเงื่อนไขดังนี ้
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1) แผนการศึกษาแบบ 1.1 นักศึกษาต้องมีผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 1 (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 
หรือวารสารระดับนานาชาติที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย 2 ชิ้น และให้มีการน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งรวมเล่มบทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ในระดับนานาชาติจ านวนอย่างน้อย 1 ชิ้น 

2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 นักศึกษาต้องมีผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์       
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 1 (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 
หรือ  วารสารระดับนานาชาติที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย 1 ชิ้น และให้มีการน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งรวมเล่มบทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ในระดับนานาชาติจ านวนอย่างน้อย 1 ชิ้น 

 5.6.4 ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ประยุกต์และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผ่ านงานวิจัยทางด้ านการจัดการและตี พิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อเอกสารและ   
สื่ออิเล็กทรอนิส์ 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- การจัดสัมมนา 
- จัดท ารายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
- การจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างและส่งเสริม

ให้มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การอภิปราย
ซักถาม และการใช้กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ปัญหาและตอบค าถาม 

- การเข้าร่วมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานTCI 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้รายวิชา 
 

 2.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยใช้

ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม แสดงออก
หรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

3) สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ
แก้ไขสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชน 
 
      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

1) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน 
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

    2.2 ความรู้ 
 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่น ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ

รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
2) สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษา

กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด 

มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

4) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่การจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัย

เป็นฐาน การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาด้านค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การจัดการเรียนรู้เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งค าถาม หาค าตอบด้วยการศึกษา

ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ผ่านกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญและมีความเป็นปัจจุบัน ทั้งการศึกษาด้วย
กระบวนการกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การสัมมนา    
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และที่ส าคัญมาก คือ การรับฟังการบรรยายพิเศษในเวทีประชุมวิชาการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งด้านการจัดการและด้านวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการเหล่านี้จะช่วยขยายความรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับลึกและระดับกว้างได้ในระยะเวลาที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สร้างประสบการณ์และความประทับใจที่ดีในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพและ
นักวิชาการชั้นสูง เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ  

การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

    2.3 ทักษะทางปัญญา 
 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ ในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ   

โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีด้านการจัดการ และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถสืบค้นข้อมูล น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่      
ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย   
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงการ การท างาน   

และวิทยานิพนธ์ 
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    2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา

และวัฒนธรรม 
2) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้

ในศาสตร์การจัดการมาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์การ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น ในการ
เป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่มีความซับซ้อน 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์   
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ   

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
2) ประเมินจากผลงาน การสอบ และวิทยานิพนธ์ 
3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

    2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญด้านการจัดการที่มีความซับซ้อน 

2) สามารถสรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิาเฉพาะ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ     

ในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข             
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การสอนในรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ หรือสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวิจัยและวิทยานิพนธ์  

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 
หรือสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ หรือสื่อต่าง ๆ 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

 2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 



 

 
 

ตารางที่ 1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาการจดัการ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ของหมวดวิชาเฉพาะดา้น   

 หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 

รายวิชา

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3

*3607101 ทฤษฎอีงค์การและการจัดการสมยัใหม ่ l l l  l  l l  l l  l l l l l

*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ l  l l   l l l l  l l  l  l

3607102 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ l  l l l  l l l l l  l l l l l

3607301 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยเชิงประจักษท์างการจัดการ l  l l l  l l l l   l l l l l

3607501 กระบวนทศันแ์ละการพฒันาทางการจัดการ l l  l l  l  l l  l l l  l l

3608303 การจัดการความเส่ียงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไมแ่นน่อน l  l l   l l  l   l l l  l

3607601 การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง l l  l l  l  l l  l l l  l l

3608201 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ l  l l l  l l l l   l l l l l

3608202 การสร้างสรรค์ธุรกจิและการเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่ l l  l l  l  l l  l l l  l l

3608203 กลยุทธ์การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม l l   l   l  l  l l  l  l

3608301 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทยีบ l  l l   l l  l   l l l  l

3608302 ประเด็นส าคัญทางการจัดการ l l  l l  l l l  l l  l l l 

3608401 การจัดการความหลากหลายในองค์การ l l   l   l  l  l l  l  l

3608402 การจัดการทนุมนษุย์ขั้นสูง l  l l   l l  l   l l l  l

3608901 สัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการขั้นสูง l l  l l  l l l  l l  l l l 

3608902 สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ l   l l   l l  l l l  l l l

3608903 สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกจิสมยัใหม่ l  l  l  l  l l   l l l  l

3608904 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ l l  l l  l l  l l  l l  l l

3608905 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง l l  l l  l l l  l  l l l  l

3609901 วิทยานิพนธ์ l l l l l l l l l l l l l l l l l

3609902 วิทยานิพนธ์ l l l l l l l l l l l l l  l l 

กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (รายวิชาเลอืก)

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (ไมนั่บหน่วยกิต)

กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (รายวิชาบงัคับ)

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะปญัญา
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีฐานราก 
และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการจัดการและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

2-3 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยทางด้าน 
การจัดการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
                 1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 3 คน ทวนสอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  
      3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชุมเพ่ือท าการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ งานวิจัย บทความวิชาการหรือบทความวิจัย รายงาน และ/หรือ
การสอบปากเปล่าของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างวิจัยและวิทยานิพนธ์  
       4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

         2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
                 ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
และมีการรายงานผลการประเมิน  
 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
          2.2.1 ศึกษาภาวะของการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ด้านของระยะเวลาในการหางานท าความ
คิดเห็น ต่อศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
          2.2.2 ส ารวจความพึงพอใจการท างานของดุษฎีบัณฑิต จากหน่วยงานต้นสังกัด จากการสัมภาษณ์ 
และ/หรือการตอบแบบสอบถาม  
          2.2.3 ส ารวจจากจ านวนผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยของดุษฎีบัณฑิตที่เผยแพร่ 
ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอในการประชุมวิชาการหรือ 
การสัมมนา เป็นต้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      
  3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
          3.1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 3.1.2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
  3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

          3.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 3.2.2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

     1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย บทบาทหน้าที่ 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     1.2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้และการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
     1.3 จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย 

     1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัด
และการประเมินผลที่จัดโดยหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ  

2.1.2 จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  

2.1.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนบทความวิชาการ หนังสือ ต ารา และเอกสารค าสอนเกี่ยวกับ
ทักษะการจัดการเรียนรูในทศวรรษที่ 21 การวัดและการประเมินผล การท าวิจัยชั้นเรียน โดยการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัย การพัฒนาผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ  

2.2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าประชุม อบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนา 
ความรู้ตามความสนใจ  

2.2.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ส าหรับคณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากร 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้มกีารเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
    1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า  ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้สอน 
    1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการรู้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูล  ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง 
    1.3 มอบหมายอาจารย์ประจ ารายวิชา หรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ระหว่างภาคการศึกษาและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา      
    1.4 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตร 
    1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการส ารวจหรือน าข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

หลักสูตรต่อไป 
 

3. นักศึกษา 
    3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

3.1.1 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน านักศึกษา ส าหรับการวางแผนการเรียน        
การปรับตัวส าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่    
ในรูปแบบต่างๆ 

3.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ค าแนะน าการท างานวิจัย/วิทยานิพนธ์  
3.1.3 มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม 
    3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องวิชาการและ              
มีกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น เช่น ในกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนและ
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เกรด สามารถยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อคณบดี เพ่ือขอให้พิจารณาและชี้แจง
รายละเอียดของคะแนนให้แก่นักศึกษา เป็นต้น 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง         

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาที่เป็นการท าวิทยานิพนธ์               
ในสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

          4.1.2  อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
          4.1.3  มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร 

   4.1.4  มีความรู้ มีทักษะในการจัดการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา            
มีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

          4.1.5 ผ่านการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 

         4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการ
เรียนรู้ ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร 
และผลิตบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
         4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
          มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ          
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
     4.4 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการคัดเลือก
ให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานกับอาจารย์และนักศึกษา 
     4.5 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

     4.5.1 สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
     4.5.2 ให้บุคลากรร่วมงานด้านบริการวิชาการกับทางสาขาวิชา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 5.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 5.1.2 ทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม  

 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตรมีห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ และมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการการ
สืบค้นข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนระดับคณะฯมีหนังสือ ต ารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 

 5.1.3 สถานที่และอุปกรณ์การเรียนรู้ 
          หลักสูตรมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ 
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน
การจัดการเรียนรู ้

หน่วยนับ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 10 เครื่อง 
2 เครื่องฉายภาพ LCD พร้อมจอ 2 3 ชุด 
3 เครื่องพิมพ์ 1 3 เครื่อง 
4 ห้องพักอาจารย์ 2 2 ห้อง 
5 ห้องเรียน 2 2 ห้อง 
6 ห้องสืบค้นสารสนเทศ 1 1 ห้อง 

     

  5.1.4 ห้องสมุด 

สื่อการเรียนรู้ ประเภท 
ล าดับ รายการ หมวด ไทย อังกฤษ รวม 

1 หนังสือ (เล่ม) ภาษาไทย 63,126 3,189 66,315 
2 วารสาร (เล่ม) ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 378 338 716 
3 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) วิทยานิพนธ ์ 105 - 105 

ล าดับ รายการ หมวด ไทย อังกฤษ รวม 
4 ซีดีรอม ซีดีรอมเพื่อการศึกษา 2,069 3,250 5,319 
5 ลิขสิทธิ์โปรแกรม SEM (AMOS, 

Conjoint) SPSS 21 IBM  
ซีดีรอม - 2 2 

6 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
        6.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 18 ฐานข้อมูล 
        6.2 ฐานข้อมูลต่างประเทศ 13 ฐานข้อมูล 
        6.3 ฐานข้อมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส ์ 13 ฐานข้อมูล 
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5.2 การจัดหาทรัพยากรการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม 
          ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ในการประสานการจัดซื้อหนังสอื
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อต่างก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ 

    ในส่วนของสาขาวิชาการจัดการ มีห้องสมุดของสาขาวิชาเพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสาร 
เฉพาะทางและคณะจัดอุปกรณ์ในการสอนอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น โปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมีเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาและห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลางและท าหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ อ านวยความสะดวก 
ในการใช้สื่อของอาจารย์ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ 
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     6.2 มีจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
     6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน : 13 ข้อ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
    ติดตาม และทบทวนการด าเนินการหลักสูตร  

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
    มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 
  ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
    และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
    การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการจัดการเรียนรู้      

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
      เต็ม 5.0 

     

13) การเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ งของการยื่นขอส าเร็จ
การศึกษา ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ฐาน TCI อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา การปรึกษาหารือ              
กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  

1.1.2 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา  
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตการสอนชั้นเรียน กิจกรรม งานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรประธานหลักสูตรหรือผู้สอนร่วม  
1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือผู้สอนร่วม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ประเมินจากนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจภาวะ          
การมีงานท าของบัณฑิตและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 

ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและ
สาระเป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา            
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ         
ในการด าเนินการ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษา 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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 ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางบุญฑวรรณ วิงวอน 
    1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ    

    รองศาสตราจารย์ 
 
    1.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก 
 
วิทยาลัยครูล าปาง 

   2550 
2539 

    
2532 

    
  1.3 ผลงานวิชาการ     
  1.3.1 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
Wilart Pompimon, Saranya Wattananon, Phansuang Udomputtimekakul, Wipanoot Baison, 

Punchavee Sombutsiri, Angkhana Chuajedton and Boonthawan Wingwon. (2020). 
HPLC Determination of the Gallic Acid and Chebulinic Acid Contents  
of Phyllanthus emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. 
and Triphala Products from Chae Son district, Lampang, Thailand. American 
Journal of Food Science and Technology, 2020, 8(3); pp. 87-98. 

Mongkolvisut Vit, Wingwon Boonthawan, Techatunminasakul Suriyajaras. (2020). Effect of  
          Leadership, Human Resource Management. Innovative Organizational Toward  
          Nursing Organizational Performance Community Hospitals. International Journal  
          of Advanced Science and Technology, 29(2); pp. 1828-1838. 
วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ บุญฑวรรณ วิงวอนและอมรรัตน์ ศรีวิโรจน์. (2563). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
          ของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า 
          ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หน้า 73-86. 
บุญฑวรรณ วิงวอน วิลาศ พุ่มพิมล  อังคณา เชื้อเจ็ดตน พูนฉวี สมบัติศิร ิพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล  
          และวิภานุช ใบศล. (2563). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
          ด้วยการสร้างข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาของชมรมรักษ์สมุนไพร ต าบลแจ้ซ้อน  
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           อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 13 ฉบับที ่1  
          (มกราคม–มิถุนายน 2563), หน้า 148-164.  
Wilart Pompimon, Wipanoot Baison, Angkhana Chuajedton, Phansuang Udomputtimekakul, 

Punchavee Sombutsiri, Boonthawan Wingwon and Chatchanok Udomtanakuncha. 
(2019). A Comparative Study on Antioxidation and Antibacterial Activities Triphala 
Herb Extracts from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of Pharmaceutical 
Research International, 31(6): pp. 1-14, 2019; Article no.JPRI.52473 

Wilart Pompimon, Punchavee Sombutsiri, Wipanoot Baison, Phansuang Udomputtimekakul,  
           Angkhana Chuajedton, Boonthawan Wingwon, Kanoknetr Suksen, Jitra Limthongkul,  
           and Chanita Naparswad (2019). Cancer Cytotoxic and Anti-HIV Potential of  
           Triphala Herb Mixture on from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of  
           Pharmaceutical Research International. 30(6): pp.1-9, Article no.nJPRI.52051. 
ธนกร สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และบุญฑวรรณ วิงวอน (2562). การจัดการทรัพยากรชุมชน

เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์ 
นครล าปาง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562), หน้า 90–107. 

วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ บุญฑวรรณ วิงวอน หัสยาพร อินทยศและอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2561).  
            การรับรู้นโยบาย ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรพยาบาล.  
          วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 1-16.  
พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2561). โมเดลความตั้งใจ  ในการเป็นผู้ประกอบการ 
          ของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา. วารสารการบริหารธุรกิจ  
          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ     
          รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561),  
 หน้า 146-162.     
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2560).การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้น าเพื่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดที่มีผลต่อการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ 7  
ฉบับที่ 12 (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 29-46. 

บงกชกร หงส์สาม บุญฑวรรณ วิงวอน พรรณรัตน์ บุญกว้าง และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2560).  
          มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรู้และผลการ 
          ด าเนินงาน.วาราสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560),  
          หน้า 56-74. 
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พัทธ์ธีรา สมทรง เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2560). บทบาทของผู้น าชุมชนใน 
          การหนุนเสริมเพ่ือท าให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลงผ่านการจัดการหนี้สินของ 
          ชุมชน บ้านสามขา. วารสารการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  
          (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), หน้า 146-154. 
บุญฑวรรณ วิงวอน และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2560). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อผล 
          การด าเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดล าปาง.  
          วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560),  
          หน้า 96-108. 
หัสยาพร อินทยศ บุญฑวรรณ วิงวอน และวิทย์ มงคลวิสุทธิ์. (2560). อิทธิพลของคุณภาพบริการ  
          ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากต่อปากท่ีมีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า 
          คลีนิกกายภาพบ าบัด: กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก. วารสารวิชาการ 
         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560), หน้า 235-249. 
 

      1.3.2 บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings 
Wingwon, B. (2018). Women Entrepreneurs-Owned Enterprise in Transitional Economic: 

Key Influences on Cohesiveness Innovation and Sustainability. International 
Conference On Management, Economics, Social Sciences. (ICMESS). 9th - 10th   
October 2018, Amsterdam, Netherlands. 

ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ บุญฑวรรณ วิงวอน และอนันต์ ปิ่นน้อย. (2561). การจัดการวิสาหกิจชุมชนตาม
ศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและความสุขที่เพียงพอของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2561,  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.    

ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ บุญฑวรรณ วิงวอน และปิยมาศ วันทยางค์นันท์. (2561). กระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ าจาง บ้านนากว้าวกิ่ว ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2561,  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

บุญฑวรรณ วิงวอน วิไลลักษณ์ พรมเสน อัจฉรา เมฆสุวรรณ และณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์. (2561)  
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 21 ธันวาคม 
2561, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

Jaikaew A., Wingwon B, Wingworn B, Li Chengxue, & Bunchan W., (2017). Antecedents 
Affecting on Service Marketing Mix toward the Decision Making in Selecting 
Domestic Routes of Low Cost Airline among Passengers in Chiang Mai province. 
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International Conference On Arts, Education and Social Science (ICAES), 29th - 
30th November 2017,  TOKYO, JAPAN. 

 
 1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  23  ปี    
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2540 – 2548 
   
 1.5 ภาระงานสอน 
 รวมภาระสอนระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้ว 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
 1. 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ  
 2. 3562106 พฤติกรรมองค์การ 
 
 รวมภาระงานสอนระดับปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้ว 

1. 3565402 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2. 3566902 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่ 
 3. 3546201 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
 4. 3566208 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 5. 3506201 การวิจัยทางการจัดการ 
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2. นายธนกร สิริสุคันธา 
    2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 2.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
ประกาศนียบัตร 
 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ 
และเอกชน) 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ) 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
(วิชาชีพครู) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2553 
 
 

2561 
 

2545 
 

2547 
 

2553 
 

2541 

 

2.3 ผลงานวิชาการ   
      2.3.1 บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร 
นุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์และธนกร สิริสุคันธา. (2563). อิทธิพลของแรงจูงใจความผูกพันในองค์การและ 
          การมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพกาของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ในจังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์. ปีที่3 ฉบับที่4 (ตุลาคม–ธันวาคม 
          2563), หน้า 96-108. 
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ภาศิริ เขตปิยรัตน์ ธิดารัตน์ เหมือนเดชา ธนกร สิริสุคันธา สุกัญญา สุจาค าและ 
          เพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง. (2563). การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล 
          จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม            
          2563), หน้า 76-86. 
ธนกร สิริสุคันธา. (2563). การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุผ่านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเชิง

เศรษฐกิจของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล นาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการวิทยาลัย
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บริหารศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563), หน้า 1-18. 
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ธนกร สิริสุคันธา ศรีไพร สกุลพันธ์ สุกัญญา สุจาค าและชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์.  
          (2563). การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอมัดหมี่    
          กี่ล้านช้าง ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.   
          ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2563), หน้า 74-85. 
ปฏิกราษฎร์ คุณภู ธนกร สิริสุคันธา และสุรชัย.(2562). แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 5. วารสารมนุษยสังคมสาร. ปีที ่17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 
2562), หน้า 221-242.            

พัฒน์นรี อุดทาค าและธนกร สิริสุคันธา. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนประสมทาง  
การตลาดที่มีต่อการด าเนินงานของหมู่บ้านท่องเที่ยว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562), หน้า 42-56. 

ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2562). การจัดการทรัพยากรชุมชน 
  เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล าปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2562), 
หน้า 90-107. 

อัครวัฒน์ ทรัพย์มณีสมชัย และธนกร สิริสุคันธา. (2562). การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตแพร่. ปีที ่5 
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562), หน้า 50-65.         

ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และพรนภา บุญน ามา. (2562). การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ  
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. ปีที่ 2  
ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2562), หน้า 33-45. 

ธนกร  สิริสุคันธา พรนภา บญุน ามาและนภาวรรณ เนตรประดิษฐ์. (2562). แนวทางการพัฒนา
กระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. 
วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 
2562), หน้า 8-18. 

ธนกร  สิริสุคันธา รักษ์ศรี เกียรติบุตรและสุพัตรา วรรณสืบเชื้อ. (2561). การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการ 
  ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง.  

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2561), หน้า 47-63. 
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2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี  
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 
  

2.5 ภาระงานสอน  
 รวมภาระสอนระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้ว 
 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
 1. 3563114 การจัดการธุรกิจชุมชน 
 2. 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 รวมภาระงานสอนระดับปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้ว 

1. 3545102 การจัดการทางการตลาด 
2. 3566208  การเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
3. 3566902 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่ 
4. 3566407 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการจัดการ 
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3. นางสาวนภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    3.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
  
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       
 (การบริหารการพัฒนาองค์การ) 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 (การจัดการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

   2556 
 
   2546 
    
   2533 
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          และวิภานุช ใบศล. (2563). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
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          ด้วยการสร้างข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาของชมรมรักษ์สมุนไพร ต าบลแจ้ซ้อน  
           อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 13 ฉบับที ่1  
          (มกราคม–มิถุนายน 2563), หน้า 148-164.  
Wilart Pompimon, Wipanoot Baison, Angkhana Chuajedton, Phansuang Udomputtimekakul, 

Punchavee Sombutsiri, Boonthawan Wingwon and Chatchanok Udomtanakuncha. 
(2019). A Comparative Study on Antioxidation and Antibacterial Activities Triphala 
Herb Extracts from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of Pharmaceutical 
Research International, 31(6): pp. 1-14, 2019; Article no.JPRI.52473 

Wilart Pompimon, Punchavee Sombutsiri, Wipanoot Baison, Phansuang Udomputtimekakul,  
           Angkhana Chuajedton, Boonthawan Wingwon, Kanoknetr Suksen, Jitra Limthongkul,  
           and Chanita Naparswad (2019). Cancer Cytotoxic and Anti-HIV Potential of  
           Triphala Herb Mixture on from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of  
           Pharmaceutical Research International. 30(6): pp.1-9, Article no.nJPRI.52051. 
ธนกร สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และบุญฑวรรณ วิงวอน (2562). การจัดการทรัพยากรชุมชน

เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์ 
นครล าปาง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562), หน้า 90–107. 

วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ บุญฑวรรณ วิงวอน หัสยาพร อินทยศและอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2561).  
            การรับรู้นโยบาย ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรพยาบาล.  
          วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 1-16.  
พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2561). โมเดลความตั้งใจ  ในการเป็นผู้ประกอบการ 
          ของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา. วารสารการบริหารธุรกิจ  
          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ     
          รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561),  
 หน้า 146-162.     
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2560).การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้น าเพื่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดที่มีผลต่อการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ 7  
ฉบับที่ 12 (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 29-46. 

บงกชกร หงส์สาม บุญฑวรรณ วิงวอน พรรณรัตน์ บุญกว้าง และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2560).  
          มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรู้และผลการ 
          ด าเนินงาน.วาราสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560),  
          หน้า 56-74. 
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พัทธ์ธีรา สมทรง เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2560). บทบาทของผู้น าชุมชนใน 
          การหนุนเสริมเพ่ือท าให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลงผ่านการจัดการหนี้สินของ 
          ชุมชน บ้านสามขา. วารสารการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  
          (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), หน้า 146-154. 
บุญฑวรรณ วิงวอน และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2560). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อผล 
          การด าเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดล าปาง.  
          วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560),  
          หน้า 96-108. 
หัสยาพร อินทยศ บุญฑวรรณ วิงวอน และวิทย์ มงคลวิสุทธิ์. (2560). อิทธิพลของคุณภาพบริการ  
          ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากต่อปากท่ีมีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า 
          คลีนิกกายภาพบ าบัด: กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก. วารสารวิชาการ 
         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560), หน้า 235-249. 
 

      1.3.2 บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings 
Wingwon, B. (2018). Women Entrepreneurs-Owned Enterprise in Transitional Economic: 

Key Influences on Cohesiveness Innovation and Sustainability. International 
Conference On Management, Economics, Social Sciences. (ICMESS). 9th - 10th   
October 2018, Amsterdam, Netherlands. 

ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ บุญฑวรรณ วิงวอน และอนันต์ ปิ่นน้อย. (2561). การจัดการวิสาหกิจชุมชนตาม
ศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและความสุขที่เพียงพอของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2561,  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.    

ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ บุญฑวรรณ วิงวอน และปิยมาศ วันทยางค์นันท์. (2561). กระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ าจาง บ้านนากว้าวกิ่ว ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2561,  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

บุญฑวรรณ วิงวอน วิไลลักษณ์ พรมเสน อัจฉรา เมฆสุวรรณ และณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์. (2561)  
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 21 ธันวาคม 
2561, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

Jaikaew A., Wingwon B, Wingworn B, Li Chengxue, & Bunchan W., (2017). Antecedents 
Affecting on Service Marketing Mix toward the Decision Making in Selecting 
Domestic Routes of Low Cost Airline among Passengers in Chiang Mai province. 
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International Conference On Arts, Education and Social Science (ICAES), 29th - 
30th November 2017,  TOKYO, JAPAN. 

 
 1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  23  ปี    
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2540 – 2548 
   
 1.5 ภาระงานสอน 
 รวมภาระสอนระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้ว 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
 1. 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ  
 2. 3562106 พฤติกรรมองค์การ 
 
 รวมภาระงานสอนระดับปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้ว 

1. 3565402 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2. 3566902 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่ 
 3. 3546201 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
 4. 3566208 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 5. 3506201 การวิจัยทางการจัดการ 
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2. นายธนกร สิริสุคันธา 
    2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 2.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
ประกาศนียบัตร 
 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารศาสตร์ 
(การบริหารองค์การภาครัฐ 
และเอกชน) 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(นโยบายสาธารณะ) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
(วิชาชีพครู) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2553 
 
 

2561 
 

2545 
 

2547 
 

2553 
 

2541 

 

2.3 ผลงานวิชาการ   
      2.3.1 บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร 
นุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์และธนกร สิริสุคันธา. (2563). อิทธิพลของแรงจูงใจความผูกพันในองค์การและ 
          การมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพกาของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ในจังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์. ปีที่3 ฉบับที่4 (ตุลาคม–ธันวาคม 
          2563), หน้า 96-108. 
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ภาศิริ เขตปิยรัตน์ ธิดารัตน์ เหมือนเดชา ธนกร สิริสุคันธา สุกัญญา สุจาค าและ 
          เพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง. (2563). การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล 
          จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม            
          2563), หน้า 76-86. 
ธนกร สิริสุคันธา. (2563). การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุผ่านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเชิง

เศรษฐกิจของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล นาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการวิทยาลัย
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บริหารศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563), หน้า 1-18. 
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ธนกร สิริสุคันธา ศรีไพร สกุลพันธ์ สุกัญญา สุจาค าและชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์.  
          (2563). การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอมัดหมี่    
          กี่ล้านช้าง ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.   
          ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2563), หน้า 74-85. 
ปฏิกราษฎร์ คุณภู ธนกร สิริสุคันธา และสุรชัย.(2562). แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 5. วารสารมนุษยสังคมสาร. ปีที ่17 ฉบับที ่2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 
2562), หน้า 221-242.            

พัฒน์นรี อุดทาค าและธนกร สิริสุคันธา. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนประสมทาง  
การตลาดที่มีต่อการด าเนินงานของหมู่บ้านท่องเทีย่ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีที ่8 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562), หน้า 42-56. 

ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2562). การจัดการทรัพยากรชุมชน 
  เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล าปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2562), 
หน้า 90-107. 

อัครวัฒน์ ทรัพย์มณีสมชัย และธนกร สิริสุคันธา. (2562). การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตแพร่. ปีที ่5 
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562), หน้า 50-65.         

ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และพรนภา บุญน ามา. (2562). การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ  
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. ปีที่ 2  
ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2562), หน้า 33-45. 

ธนกร  สิริสุคันธา พรนภา บญุน ามาและนภาวรรณ เนตรประดิษฐ์. (2562). แนวทางการพัฒนา
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วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 
2562), หน้า 8-18. 

ธนกร  สิริสุคันธา รักษ์ศรี เกียรติบุตรและสุพัตรา วรรณสืบเชื้อ. (2561). การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการ 
  ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง.  

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2561), หน้า 47-63. 

ขวัญชัย บ ารุงกิจ ธนกร สิริสุคันธาและมนัส สุวรรณ. (2560). อิทธิพลของความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ 
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สื่อมวลชนและคุณค่าการรับรู้ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง. 
วารสารรมยสาร. ปีที่15 ฉบับที ่3 (กันยายน–ธันวาคม 2560), หน้า 345-357. 
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ปีที ่12  ฉบับที ่2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560), หน้า 139-152. 

ธนกร  สิริสุคันธา. (2560). กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์ 
นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธนัวาคม 
2560), หน้า 109-123. 

ภรณ ี ใจวงศ์และธนกร สิริสุคันธา. (2560). แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างออมสินในจังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560), 
หน้า 154-162. 

นิกร กนัเอ้ย ธนกร สิริสุคันธาและสุรชัย กังวล. (2560). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร. ปีที ่34 ฉบับที ่2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2560), หน้า 55-65. 

 
 

3.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
นิตยา วงศ์ยศและธนกร สิริสุคันธา. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. หน้า 90-100. 
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จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20, วันที่ 2 สิงหาคม 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  
หน้า 201-212. 

Jiang Yi and Thanakorn Sirisugandha. (2020). Factors affecting the decision making of 
Chinese tourists to travel to Chiangmai province, Thailand. 84th Researchfora 
International Conference. 24-25 February 2020, Sydney, Australia. pp. 41-44. 

Xue Dingming and Thanakorn Sirisugandha. (2020). Service marketing mix affecting 
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decision making of Chinese tourists to visit the walking street in Mueang district, 
Chiangmai province. 84th Research fora International Conference. 24-25 
February 2020, Sydney, Australia. pp. 45-48. 

Netpradit Napawan and Sirisugandha Thanakorn. (2018). Multi-Factors Influencing Word-
Of-Mouth Behavioral Loyalty Among Tourists in Homestay Management of The 
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ส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าผา 
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Affecting on Customer Loyalty of Sports Science Centers, Institute of Physical 
Education in Thailand. 38thResearch World International Conference. 29-30 
November 2017, Tokyo, Japan. pp. 12-16.        

 

2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี  
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 
  
2.5 ภาระงานสอน  
 รวมภาระสอนระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้ว 
 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
 1. 3563114 การจัดการธุรกิจชุมชน 
 2. 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 รวมภาระงานสอนระดับปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้ว 

1. 3545102 การจัดการทางการตลาด 
2. 3566208  การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
3. 3566902 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่ 
4. 3566407 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการจัดการ 
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3. นางสาวนภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    3.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
  
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหาร
การพัฒนาองค์การ) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
เลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

   2556 
 
   2546    
    
2533 

  
3.3 ผลงานวิชาการ   
  3.3.1 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
สมจัย นามวงษา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และเนตร์พัณณา เยาวราช (2563). อิทธิพลของภาวะผู้น าการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจท างานของพนักงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
(JHS.TRU). ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563). หน้า 131-143. 

วิวรรณ ไกรวุฒินันท์ นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และทัศพงศ์ อวิโรธนานนท์. (2562). แบบจ าลองผลการ 
ด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562). หน้า 94 - 118. 

ประจักร โกษาวัง นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ. (2562). ความสัมพันธ์เชิง  
          สาเหตุของปัจจัยส าคัญกับความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว 
 โฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 12  

ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562). หน้า 34 – 50.  
ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2562). การจัดการทรัพยากรชุมชน 
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 1. 3503902 การวิจัยธุรกิจ 
 2. 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

          รวมภาระงานสอนระดับปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้ว 
1. 3565601   การจัดการนวัตกรรม 
2. 3566408   การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 

 3. 3565111 หลักการจัดการสมัยใหม่ 
 4. 3566902 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่ 
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4. นายไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 รองศาสตราจารย์ 

    4.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) 
บัญชีมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
บัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

   2552 
   2547 
   2544    

2540 
 
 

      4.3 ผลงานวิชาการ  
           4.3.1 รายงานวิจัย 
                                      1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ พรชนก ทองลาด สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา 
  จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พันธุ์พัฒนะและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส 
  ในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.  
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 49–62. 
อนุรักษ์ อาทิตย์กวินและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2562). การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเซรามิกด้วยวิธีการพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประเภทของใช้
ของตกแต่ง และของที่ระลึกในจังหวัดล าปาง. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2562), หน้า 1-12. 

พรชนก ทองลาดและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2562). คุณภาพการบริการด้านบัญชีกับความส าเร็จของ 
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2562), หน้า 39-54. 

จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2562). ผลกระทบของสมรรถนะในการสอบทาน 
งานตรวจสอบภายในที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 
2562), หน้า 383-396. 
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พรชนก ทองลาดและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2562). ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส านักงานบัญช.ี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562), หน้า 454 – 463. 

ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2561). กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ
สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา. วารสารการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หน้า 153-166. 

ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2560). ศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของ
ส านักงานเทศบาลภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560),  

  หน้า 190-203. 
มณีวรรณ จีฑาและ ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน. (2560). ศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อคุณภาพการรายงาน 

ทางการเงินของส านักงานเทศบาลภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, หน้า 204-215 

 
  2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 

Intakhan,  P., Pongpanpattana,  J. Thityyapromote, N. (2019). The Relationship between 
Types of Auditors and Earning Management : Empirical Evidence from Companies 
in the Agro-Industry and Food Industry, the Stock Exchange of Thailand. The 3rd  
International Conference on Business, Economy, Management and Social 
Studies Towards Sustainable Economy. Kuala Lumpur, Malasia, 19th– 30th June, 
2019 pp. 17.  

Intakhan, P., Thepsiri, N., Yasueb, A., Thongchai, C., Saisut, O., & Panya, P. (2018).  
           Investigaton of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed  
           Companies, GIMAR Proceedings, 01st Febuary, Tokyo, Japan : 1-4. 
Intakhan  Phaithun. (2018) Successful Managerial Accounting Practices, the Antecedents and  
           Consequences: Empirical Evidence from SMEs Ceramics (March 31, 2018).  
           Proceedings of the 8th International RAIS Conference on Social Sciences.  
           Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3162210   
Intakhan, P., Wongsirisathaporn, J., Suriyasan, T., Thipwiwatponjana. S., Panya, P., Chaichana 

S., Tonglad, T., Boonwut, S. (2018). The Relationship among continuing profession 
development (CPD) to job success and job staility. Proceeding of 49 
International Business Research conference. at Sunroute Shinjuku Hotel, Tokyo, 
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Japan. 17th – 18th  December 2018. 
Intakhan,  P. (2018). Successful Managerial Accounting Practices, the Antecedents and 

Consequences : Empirical Evidence from SMEs Ceramics. Proceedings of the RAIS 
Conference.  26th - 27th March, 2018. pp. 24 - 36. 

Intakhan,  P. Thepsiri, N., Yasueb, A., Thongchai, C., Saisut, O.  (2018). Investigation of 
Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies. Conference 
Proceedings Book of Paper 4th  Global Issues In Multidisciplinary Academic 
Research (GIMAR 2018). Tokyo, Japan. 1st  February  2018. 

ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ. (2561). การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล. การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561.  
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5. นายจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    5.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร    2555 

  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
(การบัญชีการเงิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    2542 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2558 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ 2528 

  
 5.3 ผลงานวิชาการ     
         5.3.1 ผลงานวิจัย  
           1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
กานต์พิชชา เปี้ยสาย จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพรและปริยนุช ปัญญา. (2563). ผลกระทบของการพัฒนา 
        ตนเองทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีของผู้ท าบัญชีในอุตสาหกรรม 
        ภาคเหนือตอนบน. Journal of Management Science Chiangrai RaJabhat University  
        ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, หน้า 89–113. 
ชุติกาญจน์ ทองชัย ปริยนุช ปัญญาและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ผลกระทบของประสิทธิภาพ 
        การบริหารภาษีอากรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย. วารสาร 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หน้า 27–38. 
ณัฐธิดา มูลทา ปริยนุช ปัญญาและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ผลกระทบของประสิทธิภาพ 
        การบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเซรามิคในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏล าปาง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หน้า 39–50. 
ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ พรชนก ทองลาด สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา 
  จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พันธุ์พัฒนะและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส 
        ในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
        แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
        ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 49–62. 
จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2561). ผลกระทบคุณภาพการ ให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
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ในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีต่อความภักดีของลูกค้า : ตัวแปรกลางความพึงพอใจของลูกค้า
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), หน้า 644–662. 

จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2561).  การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการด าเนินงานของ 
  องค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร Veridian  
  E-Journal Silpakorn Universiy. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561),  
  หน้า 3279–3300. 
จตุรภัทร วงศส์ิริสถาพร. (2561). อิทธิพลของคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการ 
  บัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี. 
  วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn Universiy. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 
  2561), หน้า 2950–2974. 
จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร, ปริยานุช ปัญญา. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการบัญชี 
  ที่ส่งผลการด าเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
  ล าปาง. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที ่7 ฉบับที่ 12 
  (มกราคม-มีนาคม 2560), หน้า 63–76. 
มนัสวีร์ ศรีวงศ์และจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2560). ผลกระทบของมาตรฐานส านักงานบัญชีคุณภาพ 
  ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีประเทศไทย. วารสารวิชาการ Veridian  
  E-Journal Sitpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

และศิลปะ. ปีที ่10 ฉบับที่ 2, หน้า 735–747. 
 
     2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
กาญจนา คุมาและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2561). การผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมในยุค  
   Thailand 4.0. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.  
Ruankaew, T,.  Siri, J.,Oeiwan, P., Wongsirisathaporn, J., Langkhunsaen, S. (2018). The 

Effect of Z-Score on Firms’ value: Evidence from Agro and Food Industry in Thai 
Listed Firms. Conference Proceedings Book of Paper 4th Global Issues In 
Multidisciplinary Academic Research (GIMAR 2018). Tokyo, Japan. 1st  February  
2018. 

Ruankaew, T., Siri, J., Oeiwan, P., Wongsirisathaporn, J., & Langkhunsaen, S. (2018).  
   The Effect of Z-score on Firms ‘Value : Evidence from Agro & Food Industry in  
  Thai Listed Firms. Multidisciplinary Studies Business Management and 
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  Economic Studies, Vol 1 : pp. 10-13. 
Intakhan, P.,, Wongsirisathaporn, J., Suriyasan,  T., Thipwiwatponjana. S., Panya, P., 

Chaichana S., Tonglad, T., Boonwut, S. (2018). The Relationship among continuing 
profession development (CPD) to job success and job staility. 49th International 
Business Research conference. Tokyo, Japan. 17th–18th  December 2018. 
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6. นางสาวณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ 
 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    6.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    2558 
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาลัยโยนก    2544 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ 2539 

 
       6.3 ผลงานวิชาการ 
     6.3.1 ผลงานวิจัย 
                    1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
อัญชลีพร ใสสุทธิ์ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และสุขเกษม ลางคุลเสน. (2563). นวัตกรรมทางการบัญชี 
  สิ่งแวดล้อมท่ีส่งลต่อการอยู่รอดขององค์กร : กรณีศึกษาของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001  
  ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, หน้า 29–41. 
ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ พรชนก ทองลาด สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา 
  จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พันธุ์พัฒนะและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส 
  ในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.  
          ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 49–62. 
ธัญชนก เรือนแก้ว สุขเกษม ลางคุลเสนและณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2563). ความเป็นเลิศในวิธีการ 
  สอบบัญชีและคุณภาพการรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารเทคโนโลยี 
  ภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 99–107. 
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2561).  นวัตกรรมการบัญชีบริหารและความส าเร็จของธุรกิจ ISO 9001  
   ในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  
   (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). 
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2561). ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูล 
   บัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย. 
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   วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที ่12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
  2560), หน้า 78-101. 
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2561). นวัตกรรมการบัญชีบริหารและความส าเร็จของธุรกิจ ISO 9001  
  ในประเทศไทย. Journal of Southern Technology. ปีที่ 11 ฉบับที 2, หน้า 161-170. 
พรชนก ทองลาด ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
  ปริยานุช ปัญญา บัณฑิต บุษบาและฐิฏิกานต์ สุริยะสาร. (2560). หนทางสู่การท าวิจัยทางการ 
  บัญชีให้ประสบผลส าเร็จและเป็นสุข. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  
  (มกราคม-เมษายน 2560), หน้า 135 - 148.   
มาลินี สายก้อน และณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2560). ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

ที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 
14001 ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

   ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, หน้า 78-101. 
 
               2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
Intakhan,  P., Pongpanpattana,  J. Thityyapromote, N. (2019). The Relationship between 

Types of Auditors and Earning Management : Empirical Evidence from Companies 
in the Agro-Industry and Food Industry, the Stock Exchange of Thailand. The 3rd  
International Conference on Business, Economy, Management and Social 
Studies Towards Sustainable Economy. Kuala Lumpur, Malasia, 19th– 30th  June, 
2019. pp. 17.  

ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, กาญจนา คุมา. (2561). จรรยารรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.  

ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, รัชนุช บุญวฒุิ, สนธิญา สวุรรณราช, ทิพยาภรณ์ ปัตถา,  
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการ
การฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561. 

ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561. 
ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร,ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์,สรัชนุช บุญวฒุิ,สนธิญา สุวรรณราช,ทิพยาภรณ์ ปัตถา และ

สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการ
ฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. : 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018. 

   2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 61– 68. 
Pongpanpattana,  J. Thityyapromote, N. (2018). Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai 

Listed Companies. Conference Proceedings Book of Paper 4th Global Issues In 
Multidisciplinary Academic Research (GIMAR 2018). Tokyo, Japan. 1st  February  
2018. 

Moolta, N., Wongtana, P., Wimukjtayon, S., Pongpanpattana, J., & Thitiyapramote, N. 
           (2018). Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies. Full  
          Paper Proceeding Multidisciplinary Studies Business Management and 
  Economic Studies, Vol.1 : pp. 5–9. 
มินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และกาญจนา คุมา. (2561). จรรยาบรรณของ 
          ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. : การประชุมวิชาการเครือข่าย 
          บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4.  
          มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง. 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 264-279. 
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ สุขเกษม ลางคุลเสน สรัชนุช บุญวุฒิ สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา พิทูร กาญจนพันธุ์ 

และชมัยพร กาญจนพันธุ์. (2560). การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ ครั้งท่ี 7 
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560, หน้า 36–47.  
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7. นางเนตรดาว โทธรัตน ์
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    7.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร    2562 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    2544 

  

 7.3 ผลงานวิชาการ 
         7.3.1 ผลงานวิจัย 
           1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
เนตรดาว โทธรัตน์. (2562). การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ 
         ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดล าปาง. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2562). 
 

2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
เนตรดาว โทธรัตน์ พิรภพ จันทร์แสนตอ พิทูร กาญจนพันธุ์ บัณฑิต บุษบา นันทะ บุตรน้อย พิมาย วงค์ทา 

และชมัยพร กาญจนพันธุ์. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มน้ าพริกเผาผลไม้ตามฤดกาล บ้านเวียงสวรรค์ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 11-12 มีนาคม 2563. 

Natedao Thotharat. (2017). Thai Local Product Recommendation Using Ontological 
Contentbased Filtering. 9th International Conference on Knowledge and Smart 
Technology (KST). Burapha University, pp. 45-49. 
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8. นายพิรภพ จันทร์แสนตอ 
 8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   8.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 

ปริญญาโท 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2548 
 

ปริญญาตรี 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 
 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540 

 

    8.3 ผลงานวิชาการ 
     8.3.1 ผลงานวิจัย 
               1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
พิรภพ จันทร์แสนตอ นุสรา แสงอร่าม สรัญญา บัลลังก์ ชิดชนก วงศ์เครือ ธีระ เทียนรุ่ง ไพศาลและ 
           บัณฑิต บุษบา. (2562). การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของ 
           กลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. วารสารการจัดการและ 
           พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 1 ฉบับที่2, หน้า 1-20. 
Junsantor, P. (2561). Factor Analysis of E-commerce Website Affects Consumer Purchasing  
           Decision in Lampang Province, FEU Academic Review Journal, 12 (2), pp. 164-181.        
พิรภพ จันทร์แสนตอ ธวัช อารีราษฎร์ สุขแสง คูกนกและสายชล จินโจ. (2560). ผลของการจัดกิจกรรม   
           ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีส าหรับนักศึกษาสาบริหารธุรกิจ. วารสารวิชาการเครือข่าย  
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2, หน้า 77-90. 
 
               2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
อุมาพร เตจ๊ะฝั้น มณัฐพล ธิกาศ พิรภพ จันทร์แสนตอและบัณฑิต บุษบา. (2563). การพัฒนาระบบ 
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          สารสนเทศเพ่ือการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ต าบลกล้วยแพะ  
          อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค 
          เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 1 (nSCAP2020). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  
   2563, หน้า 232-239. 
บัณฑิต บุษบาและพิรภพ จันทร์แสนตอ. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกลุ่มแปรรูป 
  เนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.   
  การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชน ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที ่1  
  (nSCAP2020). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563. 
บัณฑิต บุษบา, พิรภพ จันทร์แสนตอ. (2563). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา  
   ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล าปาง.  
   การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชน ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที ่1  
  (nSCAP2020). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563. 
พิรภพ จันทร์แสนตอ สนธิญา สุวรรณราชและเกศณีย์ สัตตรัตนขจร. (2563). รูปแบบการก าจัดขยะ

อินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง.  
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563.   
อารยา อริยา พิรภพ จันทร์แสนตอ บัณฑิต บุษบาและอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน. (2562). การสร้างรูปแบบ  
          ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคาแท่งด้วยเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์.  
          การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 6. มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฎมหาสารคาม. วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562, หน้า 72-80. 
พิรภพ จันทร์แสนตอ บัณฑิต บุษบา นันทะ บุตรน้อย เนตรดาว โทธรัตน์ พิมาย วงค์ทา ชมัยพร กาญจนา 
          พันธ์และพิทูร กาญจนพันธ์. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิสาหกิจ 
          ชุมชนกลุ่มน้ าพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  
          จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 6 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562, หน้า 276-285. 
บัณฑิต บุษบา, พิรภพ จันทร์แสนตอ. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจ าหน่ายขนมทองม้วน

รสมะพร้าว กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสมพงษ์ทองม้วน จ ากัด อ าเภอร้องกวางจังหวัดแพร่. 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ.   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันที่ 21- 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, หน้า 1343 - 1353. 

พิรภพ จันทร์แสนตอ, กาญจนา คุมา, เกศนีสัตตรัตนขจร. (2562). ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านปงถ้ า ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 8th National and 1st International Conference on Innovative 
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Management Science. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562,  
หน้า 898 - 906. 

พิรภพ จันทร์แสนตอและคณะ. (2561). การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีมีต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 133-134. 
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9. นายสุขเกษม  ลางคุลเสน 
 9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    9.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    2558 
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2550 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโยนก 2544 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ    2539 

  
       9.3 ผลงานวิชาการ 
     9.3.1 ผลงานวิจัย 
                 1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
 อัญชลีพร ใสสุทธิ์ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และสุขเกษม ลางคุลเสน. (2563). นวัตกรรมทางการบัญชี 
  สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษาของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO  
 14001 ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, หน้า 29–41. 
ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ พรชนก ทองลาด สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา 
 จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พันธุ์พัฒนะและจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่าง  
 โอกาสในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ภาคเหนือ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 49–62. 
ธัญชนก เรือนแก้ว, สุขเกษม ลางคุลเสนและ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์. (2563). ความเป็นเลิศในวิธีการ 
 สอบบัญชีและคุณภาพการรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร.  
 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 99–107. 
สุขเกษม ลางคุลเสน. (2560). ความรอบรู้งานการคลังที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของกองคลัง  
  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  
 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560), หน้า 147-161. 
 
พรชนก ทองลาด ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ สุขเกษม ลางคุลเสน กาญจนา คุมา จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
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 ปริยานุช ปัญญา บัณฑิต บุษบาและฐิฏิกานต์ สุริยะสาร. (2560). หนทางสู่การท าวิจัยทางการ 
 บัญชีให้ประสบผลส าเร็จและเป็นสุข. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  
 (มกราคม-เมษายน 2560), หน้า 135-148.  
 
             2) บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings 
ชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย สุขเกษม ลางคุลเสนและปริยนุช ปัญญา. (2561). แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การ 
 เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล. ใน : การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 565 - 579.  
สุขเกษม ลางคุลเสนและปริยานุช ปัญญา. (2561). แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชี 
  ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 20 กรกฎาคม 2561. 
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เกษม ลางคุลเสน สรัชนุช บุญวุฒ ิสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา พิทูร กาญจนพันธุ์ 
  และชมัยพร กาญจนพันธุ์. (2560). การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนต าบล 
  ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ  
  ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครราชสีมา. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560, หน้า 36-47.  
Ruankaew, T,.  Siri, J.,Oeiwan, P., Wongsirisathaporn, J., Langkhunsaen, S. (2018).  
  The Effect of Z-Score on Firms’ value: Evidence from Agro and Food Industry in  
  Thai Listed Firms. Conference Proceedings Book of Paper 4th Global Issues In  
  Multidisciplinary Academic Research (GIMAR 2018). Tokyo, Japan.  
  1st  February  2018. 
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10. นางสุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์ พจนา  
    10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

10.2 ประวัติการศึกษา   

 
 10.3 ผลงานวิชาการ 
         10.3.1 ผลงานวิจัย 
           1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
Kanchana Khuma Suthira Thipwiwatpotjana and Nunta Bootnoi. (2020). Support and  
  Operational Factors Affecting the Success of Community Enterprises. HUMAN 
  BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 21(2), pp. 90-99. 
นันทะ บุตรน้อย สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ชมัยพร กาญจนพันธุ์และพิทรู กาญจนพันธุ์. (2563). 
  วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ. วารสารบริหารท้องถิ่น. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2,  
  หน้า 203-220. 
Pattratida Wattanapunkitti  Usa Bostong  Sutep Thongkome Suthira Thipwiwatpotjana and  
  Nunta Bootnoi. (2020). Business Environmental FactorsInfluencing the Success 
  of Small and Medium Enterprises (SMES) in Muang District, Lampang Province. 
  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 11(1), pp. 80-91. 
วิพัฒน์ หมั่นการ นันทะ บุตรน้อยและสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2563). อิทธิพลของคุณลักษณะและ 
          บทบาทของผู้บริหารต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
          สว่นท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, หน้า 20-34. 
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนาและนันทะ บุตรน้อย. (2562). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ. 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 2561 

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโยนก 2544 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(การบัญชี) 
วิทยาลัยโยนก 2541 
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  วารสารปัญญาภิวัฒน์. 11(2), หน้า 85-96. 
 
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท า 
  บัญชีในเขตภาคเหนือ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุตรดิตถ์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, หน้า 116-130. 
Thipwiwatpotjana, S., Bootnoi, N. (2019). The Impact of Accounting Ethics on Ethical  
  Behaviors and Decision Making of Accounting Firm Executives in Thailand. MFU  
  Connexion Journal of Humanities and Social Sciences, 8(2), DOI: 
  10.14456/connexion.2019.21. pp. 180-194. 
Thipwiwatpotjana, S., Bootnoi, N., &Danpho, V. (2019). The Influence of Organization 

Competency and Organization Management Behavior on Effectiveness in 
Preventing and Suppressing Human Trafficking of Lampang Provincial Police 
Division. KKBS Journal of Business Administration and Accountancy, 3(2),  
pp. 16-28.  

Thipwiwatpotjana, S., Bootnoi, N., &Innark, N. (2019). Factors Affecting Effectiveness of 
Elderly Life Quality Development in Lampang Province. Journal of Humanities 
and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, 6(1), pp. 33-46.  

 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่.11(2), หน้า 125-141.  
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2560). ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส าเร็จของ 
          ส านักงานบัญชีในประเทศไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, หน้า 52-64.  
พรชนก ทองลาด ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ สุขเกษม ลางคุลเสนม กาญจนา คุมาม จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์  
          พัฒนะ ปริยนุช ปัญญา บัณฑิต บุษบา ฐิฏิกานต์ สุริยสารและสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2560).  
          หนทางสู่การท าวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลส าเร็จและเป็นสุข.วารสารปัญญาภิวัฒน์.  

ปีที ่9 ฉบับที่ 1, หน้า 135-148. 
พรชนก ทองลาดกาญจนา คุมา และสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาการบัญชี  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง.  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, หน้า 76-89. 
นันทะ บุตรน้อย สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ชมัยพร กาญจนพันธุ์และพิทูร กาญจนพันธุ์. (2560). 
  วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ. วารสารบริหารท้องถิ่น. 
  ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2, หน้า 203-220 
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2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
Thipwiwatpotjana, S. (2018). The Causal Relationship Model of Quality Control Standard 

Factors Affecting Success of Accounting offices in Thailand. Humanities. Arts and 
Social Sciences Studies (HASSS).18(3), pp. 737-757.  
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11. นายอนันต์  อุปสอด 
 11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 11.2 ประวัติการศึกษา 
    

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
 

Doctor of Philosophy 
(Public Administration) 

Dr.Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University, India. 

2559 
 

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557 

ปริญญาโท 
 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2549 
 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  
(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547 

  

  
      11.3 ผลงานวิชาการ  
         11.3.1 ผลงานวิจัย 
                1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
อนันต์ อุปสอดและศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์. (2562). คัมภีร์โบราณนครล าปาง: หลักปฏิบัติและกระบวนการ 
  ขัดเกลาเชิงวัฒนธรรม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562), หน้า 19-34.  
สุวิมล มธุรส กิตติ รัตนราษีและอนันต์ อุปสอด. (2562). การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทของผู้บริหาร 
 สถานศึกษา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562), หน้า 266-278.  
กนกรัชต์ เก่าศิริและอนันต์อุปสอด. (2562). การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเชิงนาฏการในการ 
  เผยแผ่พุทธพจน์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562), หน้า 168-178.  
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12. นายแดน  กุลรูป   
 12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 อาจารย์ 

    12.2 ประวัติการศึกษา   

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก Doctor of Management 
Science in Accounting 
(Accounting) 

Zhejiang Gongshang 
University, China.  

2562 

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2548 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยโยนก 2545 

 

 12.3 ผลงานวิชาการ 
         12.3.1 ผลงานวิจัย 
           1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
สนธิญา สุวรรณราช จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร สรัชนุช บุญวุฒิ ทิพยภรณ์ ปัตถา 
          สุพรรณี ค าวาสและแดน กุลรูป. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  กับการวัดผลองค์กรแบบสมดุลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
          วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หน้า 1-14. 
Kulroop, D., Xu, Y., Xie, S., Fu, G., & Yang Yu. (2019). Earnings Management: A Comparative  
  Literature Review between China and Thailand. Journal of Modern Management  
  Science. 12(2). 83-104.  
Kulroop, D., Xu, Y., Xie, S., Fu, G., & Yang Yu. (2018). The Earnings management practice  
  in the IPOs’ Firms: A Comparative Study between China and Thailand.  
  Journal of Academy of Business and Economics. 18(4), 5-22. 
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13. นางสาวพรนภา  บุญน ามา 
 13.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
 อาจารย์ 

    13.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   2561 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยพายัพ    2548 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) วิทยาลัยโยนก    2535 
  

 13.3 ผลงานวิชาการ  
         13.3.1 ผลงานวิจัย 
                1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
นุสรา แสงอร่าม วีรพร สุพจน์ธรรมจารี พรนภา บุญน ามาและอวัสดา บินโซดาโอะ. (2563).  
 อิทธิพลการสื่อสารการตลาดการกีฬาเพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้า.  
  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หน้า 45-55. 
ธนกร  สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และพรนภา บุญน ามา. (2562). การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ  
  อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร.  
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2562) หน้า 33-45. 
ธนกร  สิริสุคันธา พรนภา บญุน ามาและนภาวรรณ เนตรประดิษฐ์. (2562). แนวทางการพัฒนา

กระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

  (มกราคม–มิถุนายน 2562) หน้า 8-18. 
 

              2) บทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings 
พรนภา บุญน ามา, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และธนกร สิริสุคันธา. (2563). แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  
จังหวัดล าปาง. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

   วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้า 201–211. 
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นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ธนกร สิริสุคันธา พรนภา บุญน ามาและศรีจันทรา องอาจ. (2561). แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าผา 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง. 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 728-743. 

นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ พรนภา บุญน ามา ธนกร สิริสุคันธาและพะนอ วรรณมูล. (2561). แนวทางการ
ส่งเสริม สุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลวังชิ้น 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัด แพร่. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561, หน้า 744-760. 
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14. นายอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน  
 14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 14.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต  

(การจัดการธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 
2552 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยพายัพ  
 

2542 

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2539 

       

            14.3 ผลงานวิชาการ  
       14.3.1 ผลงานวิจัย  
  
  1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และเจษฎา ทองสุข. (2562). การสร้างมูลค่า เพิ่มสินค้าเซรามิ

กด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกในจังหวัดล าปาง. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12(1): 1-12. 

พิรภพ จันทร์แสนตอ, บัณฑิต บุษบา, อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน และอารยา อริยา. (2563). การยอมรับ
เทคโนโลยีของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา เว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ าพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. วารสารวชิาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ. 6(2): 82 – 94.  

  
 2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
Artitkawin, A., Jongkasikit, N.N., Ruammaitree, K., Moolintha, S. (2020). Synthesis 

Knowledge form Productivity Development of a Creative Ceramics Industry for 
Competitive Advantage in Lampang Province. Lampang. International Conference 
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on Innovation and Management 16TH; Feb. 4-7, 2020; Sapporo, Japan. 82-93. 
อารยา อริยา, พิรภพ จันทร์แสนตอ, บัณฑิต บุษบา และอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน. (2563). การสร้างรูปแบบ

ข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค าแท่ง ด้วยเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์. 
การประชุมวิชากาลระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6; 12 มีนาคม 2563; ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 318-329. 

อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน, พิชญา เพิ่มไทย, พอใจ สิงหเนตร และขจรศักดิ์ วงศ์วิราช. (2562). การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น. การประชุมเชิง
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6; 15 กุมภาพันธ์ 2562; ณ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. 899-910. 

อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน, กรรณิการ์ สายเทพ, พิชญา เพ่ิมไทย, พอใจ สิงหเนตร, ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, วลัลภ 
สิงหราช, และธีระ เทียนรุ่งไพศาล. (2562). กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย 
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 13; 21-22 พฤศจิกายน 2562; กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่. 301-312.  

อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน. (2561). การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น เพ่ือ
พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอ าพัน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัยครั้งที่ 4; 
20 กรกฎาคม 2561; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวดัล าปาง. 186-198. 
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15. นายอภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์  
 15.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
   อาจารย์ 

    15.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
 

Doctor of Philosophy (Business 
Administration) 

Zhejiang Gongshang 
University, China. 

2563 
 

ปริญญาโท 
 

Master of Business 
Administration (Enterprise 
Management) 

Kunming University of 
Science and Technology, 
China. 

   2553 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 2548 
 

  
15.3 ผลงานวิชาการ 

             15.3.1. ผลงานวิจัย 
           1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
Aphichat Tannitisuphawong. (2019). The pursuit of opportunities for ceramic  
  entrepreneurs focusing on design activities: Lampang Thailand. Journal of  
  Academy of Business and Economics. 19(4), pp 27-38. 
 

2) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings 
อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์. (2564). การพ่ึงพากิจกรรมการผลิตเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของ 
   เซรามิคล าปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 
   วิทยาการจัดการวิชาการ 2021: นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564. 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
การก าหนดหมวดและหมู่วิชา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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การก าหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547        
โดยเริ่มจากการเป็น “ วิทยาลัยครูล าปาง” และ “สถาบันราชภัฏล าปาง” ตามล าดับ มีพันธกิจหลัก คือ 
การจัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรที่ใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตร   
ของสภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และมหาวิทยาลัยก าหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 

 
หลักการสร้างรหัสวิชา 
 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมที่ใช้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 

 2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED  (International Standard 
Classification Education) เป็นแนวทาง 
 3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลขตัวที่ 1 – 3 เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรกก าหนดดังนี้ 
100-149    หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์  มี 9 หมู่วิชา 
150-199    หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 20 หมู่วิชา 
200-249    หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
250-299 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
300-349    หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
350-399    หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมู่วิชา 
400-449 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี 12 หมู่วิชา 
450-499 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
500-549 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 15 หมู่วิชา 
550-559 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 15 หมู่วิชา 

 
 6. หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ ก าหนดดังนี้ 

    หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 
    100   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
    101   หมู่วิชาหลักการศึกษา 
    102   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
    103   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    104   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
    105   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    106   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
    107   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
    108   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 

 
     หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 

150   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
151   หมู่วิชาปรัชญา 
152   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153   หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154   หมู่วิชาภาษาไทย 
155   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
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157   หมู่วิชาภาษาจีน 
158   หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
159   หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
161   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164   หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165   หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
166   หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167   หมู่วิชาภาษาลาว 
168   หมู่วิชาภาษาเขมร 
169   หมู่วิชาภาษาพม่า 
171   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172   หมู่วิชาภาษาสเปน 
173   หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

 
        หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 

200   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202   หมู่วิชาวิจิตรศิลป ์
203   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิต ิ
204   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิต ิ
205   หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206   หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

 

       หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) 
250   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
251   หมู่วิชาจิตวิทยา 
252   หมู่วิชามนุษยวิทยา 
253   หมู่วิชาสังคมวิทยา 
254   หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 

รหัสวิชา 
255 

  ชื่อวิชา 
  หมู่วิชารัฐศาสตร ์
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256   หมู่วิชานิติศาสตร์ 
257   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

      หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 
300   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301   หมู่วิชาการสื่อสาร 
302   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
303   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
305   หมู่วิชาการโฆษณา 
306   หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307   หมู่วิชาภาพยนตร์ 

 

 หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 
350   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวด 

  วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
351   หมู่วิชาเลขานุการ 
352   หมู่วิชาการบัญชี 
353   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354   หมู่วิชาการตลาด 
355   หมู่วิชาการสหกรณ ์
356   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
357   หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

  หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  หมู่วิชาการจัดการ 

  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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               หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 
400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี 
401  หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402  หมู่วิชาเคมี 
403  หมู่วิชาชีววิทยา 
404  หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
405  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
406  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409  หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
411  หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 
 

     
 
  
 
 

 
 

 หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 
500   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501   หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502   หมู่วิชาพืชไร่ 
503   หมู่วิชาพืชสวน 
504   หมู่วิชาสัตวบาล 
505   หมู่วิชาสัตวรักษ์ 

 
 
 

450   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452   หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
453   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
456   หมู่วิชาสิ่งทอ 
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รหัสวิชา 
506 

 ชื่อวิชา  
  หมู่วิชาการประมง 

507   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
509   หมู่วิชาวนศาสตร์ 
511   หมู่วิชาการชลประทาน 
512   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514   หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
515   หมู่วิชาเกษตรศึกษา 

 
   หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

550   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
  ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

551   หมู่วิชาอุตสาหการ 
552   หมู่วิชาเซรามิกส์ 
553   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
554   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555   หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556   หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 
557   หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
558   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
559   หมู่วิชาเครื่องกล 
561   หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
562   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
564   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
566   หมู่วิชาเทคโนโลย ี
567   หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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7. ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ ก าหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้  
 7.1 หมวดวิชาและหมู่วิชาการจัดการ มีดังนี้  
                   หมู่วิชาการจัดการ (360)  
                        หมู่วิชาการจัดการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 
 

1. ทฤษฎีและ/หรือหลักการ (360-1--) 
2. การประยุกต์ทางการจัดการ (360-2--) 
3. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ทางการจัดการ (360-3--) 
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (360-4--) 
5. การจัดการการพัฒนา (360-5--) 
6. การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ (360-6--) 
7. หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ (360-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา (360-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(360-9--) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

1) วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต* 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

*3607101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่    3 (3-0-9) 
  Modern Organization and Management Theory 
  วิวัฒนาการของทฤษฏีองค์การ ระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมขององค์การ การ
วิเคราะห์องค์การในบริบทของสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์องค์การ การออกแบบองค์การ การท างานขององค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ การจัดการบนฐานการพ่ึงพาทรัพยากร รูปแบบองค์การเครือข่ายความเป็นสถาบันและ
ความชอบธรรมขององค์การ ความท้าทายในบริบทการจัดการสมัยใหม่ 
Evolution of organizational theory, organizational structure and environment; 
organizational analysis in the context of the environment, organizational strategies 
designs, and performance; organizational learning; organizational culture; managing 
resource dependencies; network forms of organization, institutions and organizational 
legitimacy, challenges in the context of modern management. 
 

*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ    3 (3-0-9) 
   Advanced Statistics for Research in Management 
   เทคนิควิธีทางสถิติเพ่ือการวิจัย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การประยุกต์
วิธีการสถิติหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์
จ าแนกประเภท การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและ
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
   Statistical techniques for research, including descriptive and inferential 
statistics; the application of multivariate statistical procedures; correlation analysis and 
multiple regression; discriminant analysis, factor analysis, cluster analysis, multivariate 
analysis of variance and structural equation modeling.    
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      2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1) รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

3607102    ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ    3 (3-0-9) 
Philosophy of Social Sciences in Management 

   แนวคิด ปรัชญาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ส าหรับการประยุกต์ใช้กับการจัดการ  
ความเข้าใจนิยามและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะขององค์ประกอบของสังคมและมนุษย์ ภววิทยา  
ญาณวิทยาและวิธีวิทยา การสร้างทฤษฎีและการอธิบายด้วยหลักการเป็นเหตุและผล เหตุผลเชิงประจักษ์ 
การตีความ การค้นหาและการพิสูจน์ให้เห็นจริง การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

Philosophical concepts related to social science research for application to 
management; understanding definitions and theories of the qualities of social and human 
organizations, ontology; epistemology and methodology; building explanations and 
theories of causality, empiricism, interpretation; truth-seeking and verification, Synthesis 
of knowledge. 
 
3607301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ    3 (3-0-9) 
  Empirical Research Methodology in Management 

 หลักการ แนวคิดและความส าคัญของการวิจัย วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัย ความ
หลากหลายของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดหัวข้อวิจัย การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือก
เครื่องมือที่จะท าการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล 
การวิเคราะห์ การตีความ การเขียนรายงาน การเสนอรายงาน การวิเคราะห์งานวิ จัยทางการจัดการโดย
การใช้ทฤษฎีทางศาสตร์การจัดการหรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัย ความเข้าใจและการ
ประเมินผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงประจักษ์ การก าหนดและการเขียนโครงร่างงานวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย    

The principles, concepts, and importance of research, complex thinking in 
research, research diversity, specifying research topics; identifying variables; establishing 
and testing hypotheses; choosing tools for analysis; building tools and methods for data 
collection; data analysis; interpreting results; writing and presenting reports; analysis of 
management research which utilizes management science, organizational theories or 
other related areas; understanding and evaluating empirical research results and 
formulating and writing research proposals, research ethics. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3607501 กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจัดการ   3 (3-0-9) 

Paradigm and Development in Management 
   กระบวนทัศน์ ปรัชญาเกี่ยวกับการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทางการ
จัดการ ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงพา ทฤษฏีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ 
ปัญหาในการพัฒนาทางการจัดการ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
การจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจัดการ 
การพัฒนาทางการจัดการที่เน้นความยั่งยืน 
   Paradigms, development philosophy, concepts and theories in 
management development, modernization theory; dependency theory; redistribution 
with growth, problems in management development,  participation role of government; 
private and public sectors in solving problems and developing local, motivating change 
through management processes, development sustainable management. 
 
3608303     การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 3 (3-0-9) 

     Risk Management and Decision Making under Uncertain   
     Circumstances 

                 แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การประเมินสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ การวิเคราะห์ต้นทุนความเสี่ยง 
ความสัมพันธ์ของการจัดการความเสี่ยงกับมูลค่าทรัพย์สินขององค์การ การเลือกเครื่องมือการจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือการตัดสินใจ ความโน้มเอียงของการตัดสินใจ การตรวจสอบและวัดระดับความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
                Concepts and processes of risk management, assessing the uncertain 
situation, volatility; uncertainty; complexity; ambiguity (vuca world), risk cost analysis; 
relationship of risk management to organizational asset value, selection risk management 
tool for decision making, Inclination to decision, monitoring and measuring risk level, 
analysis of effects of risk on decision making under uncertain circumstance 
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2.2) วิชาเลือก  
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

3607601 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง    3 (3-0-9) 
  Innovation and Change Management 

วิเคราะห์ อภิปรายแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในด้านกระบวนการและรูปแบบของการ
จัดการนวัตกรรม การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะผู้น าในการ
คิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อองค์การ ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การออกแบบและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของบริบทองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

Analyses and debates on new concepts and methodologies in innovation 
managerial processes; the application of innovation in management is appropriate for the 
situation, including leadership in creating innovation and in changing organizational 
structures; analysis of environmental changes affecting the organization, discussion of 
issues and trends in designing and change innovation; applying innovation with in both 
the government and private sectors 

 
3608201 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์     3 (3-0-9) 
  Creative Community Management  
  แนวคิดและกระบวนการทางการจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์ อุดมการณ์และความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชน ห่วงโซ่
อุปทานการจัดการชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน การสังเคราะห์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการบูรณาการเชิงพาณิชย์และนิเวศเศรษฐกิจ การจัดการความรู้ การ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  Concepts and processes in creative management, ideology and belief, 
community relations; analysis of community problems, participation in community 
resource management, community management supply chain, community potential 
development, synthesis of social and cultural capital, creative community product 
development, process of integration of commerce and economic ecology, knowledge 
management, sustainable self-reliance. 
 
 



 

______________________________________________________________________________________ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                   136 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3608202  การสร้างสรรค์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่                 3 (3-0-9) 
   Business Creation and Modern Entrepreneurship 

 ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์                    
ด้วยนวัตกรรมแนวคิดการจัดการที่เน้นการประกอบการองค์การ การปรับปรุงและพัฒนาองค์การแบบองค์รวม
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ น าแนวคิดนวัตกรรม
และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การน าไปสู่ภาคปฏิบัติ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ 

Characteristics of business management and modern entrepreneurship; 
talent mind concepts in management, with an emphasis on entrepreneurship, adjusting 
to changes and developing in a holistic way to meet new challenges in the business 
environment; finding business opportunities; exploiting and applying new ideas in 
innovation and utilizing human resources; researching internal and external factors and 
applying these to the organization.  
 
3608203  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3 (3-0-9) 

Small and Medium Sized Enterprises Management Strategy 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ การจัดตั้งองค์การธุรกิจ หน้าที่ต่าง ๆ 

ทางด้านการจัดการยุคใหม่ มนุษย์สัมพันธ์และการปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การวางแผนเชิง 
กลยุทธ์ รวมทั้งการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้ เพ่ือน าไปปฏิบัติ 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนไป คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาโอกาส และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ตลอดจนการน าพาองค์การ
ธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ 

The role of SMEs in the economy; establishing a business enterprise; the 
responsibilities of modern management; interpersonal relationships at work; financial 
control; strategic planning, including publicizing strategic objectives and planning for the 
realization of these; adjusting to changing business environments; the personal qualities 
of the entrepreneur; developing creativity; identifying and exploiting business 
opportunities; developing a business vision; building sustainable success. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3608301 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
   Comparative Organization Management 

แนวคิด กลยุทธ์ วิธีการจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้ง
ประเทศที่ก าลังเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการองค์การในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์การในประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองซึ่งมีผลต่อแนวคิดและวิธีในการการจัดการองค์การในแต่ละภูมิภาคประเทศไทย 

Concepts, strategies and methods found in comparative organization 
management in developed countries and in developing and newly industrialized 
countries, in particular the Southeast Asian region; organization comparison of the 
cultural, economic, social and political issues which affect the concept and practice of 
organization management in the regions of Thailand. 
 
3608302 ประเด็นส าคัญทางการจัดการ     3 (3-0-9) 
 Current Issues in Management 

การวิ เคราะห์ประเด็นส าคัญร่วมสมัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ การจัดการเพ่ือ            
การเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน การจัดการเชิงบูรณาการ      
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการขนส่งล าเลียง การจัดการความเสี่ยง ความท้าทาย  
และปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตขององค์การอย่างยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ผลกระทบและความสัมพันธ์ที่มีต่อการจัดการของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบัน
และอนาคต 

Analyses of contemporary issues in management science; managing for 
change and innovation management; administration in the public and private sectors; 
integrated management; supply chain management; strategic management; risk 
management; logistics management; challenges and factors influencing the building of 
sustainable success in exploiting opportunities and developing the future direction of the 
organization; business ethics and social responsibility; influences on and relationships of 
executives and entrepreneurs now and in the future. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 

3608401 การจัดการความหลากหลายในองค์การ    3 (3-0-9) 
  Organizational Diversity Management 
  แนวโน้มโครงสร้างประชากรโลก แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการกดขี่  
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ภาพรวมของความหลากหลายในองค์การ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ความเข้าใจในความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน อ านาจและสิทธิพิเศษ 
การคุกคามจากความคิดแบบเหมารวม ความแตกต่างในมิติวัฒนธรรมและเชื้อชาติในองค์การ 
ความสามารถที่แตกต่างกันเพ่ือการท างานร่วมกันและการสร้างองค์การแห่งความหลากหลาย 
  World population structure trends, concepts of discrimination and 
oppression, equality; parallelism and fairness, overview of organization diversity, laws 
relating to diversity, understanding of the differences between oneself and others; power 
and privileges; threat of stereotypes, differences in cultural and ethnic dimensions in 
organizations; different capabilities for working together and creating an organization of 
diversity. 
 
3608402 การจัดการทุนมนุษย์ขั้นสูง     3 (3-0-9) 

Advanced Human Capital Management 
วิวัฒนาการ แนวคิด หลักการ กระบวนการและบทบาทการพัฒนาทุนมนุษย์ขั้นสูง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเครื่องมือการพัฒนาทุนมนุษย์ ความคาดหวังและการรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์การ การประเมินผลทุนมนุษย์ การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน การให้ค าปรึกษาหารือพนักงาน 
การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายนอก การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการทุน
มนุษยท์ี่สอดคล้องต่อการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน 

The evolution, concepts, principles, procedures and roles of advanced 
human capital development; the vision, mission, strategy, and tools of human capital 
development; anticipating and sustaining human capital within the organization; human 
capital assessment; work-life balance; employee consultation; building a network of 
outsourced specialists, lifelong learning, developing knowledge of human capital 
management corresponds to survival appropriate in the contemporary world.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3608901  สัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการขั้นสูง   3 (2-2-7) 

Seminar in Advanced Organizational and Management Research 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีองค์การและกระบวนการการจัดการทั้ง

ในอดีตและปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ
ความเป็นมาของแนวคิดหลักการและทฤษฎีการจัดการ การออกแบบองค์การ การวิเคราะห์การวางแผน 
การจัดองค์การ การชักน าและการควบคุมองค์การ ตลอดจนการน าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การใน
อนาคตและการน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อองค์การและสังคม 

Review of the past and present literature on principles and theories of 
management and processes; focus on results derived from analysis, synthesis and the 
comparison of the history of these theories; organizational design, analysis of planning;  
organizing; leading and controlling, presenting both ways of developing organization in 
the future and the application of the analysis of organizations and society. 

 
3608902  สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ   3 (2-2-7) 

Seminar in Leadership and Change Management Research 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยด้านภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 

กระบวนการและเครื่องมือการฝึกอบรมและการเรียนรู้ การวัดผลและการยกย่อง ชมเชยและให้รางวัล 
การสื่อสารคณะท างาน กระบวนการของการเป็นผู้น าในองค์การภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็น
พลวัต การสร้างภาวะผู้น าและพฤติกรรมทีมงานที่พึงประสงค์ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างสรรค์สมรรถนะองค์การ 

Review of the research literature on leadership and organizational 
behavior, processes and tools; learning; training, evaluation; appraisal and rewards; 
communication working group, organizational leadership processes under a dynamic 
environment analysis. creating leadership and team building; developing learning in the 
organization; strategic planning for competitive advantage and enhancing organizational 
competency. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3608903  สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่    3 (2-2-7) 
  Seminar in Modern Business Management Research 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การน าความรู้ทาง
วิชาการด้านธุรกิจสมัยใหม่และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์
สถานการณ์ การแก้ไขปัญญาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระวิชา
เน้นการวิเคราะห์ประเด็นที่ทันสมัยเพ่ือให้มีประสบการณ์ในการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษามาด าเนินการจัดสัมมนาและน าผลการสัมมนาจัดท า
เอกสารรายงาน 

Using modern business academic research as a key ingredient in efficiently 
analyzing situations and case studies, solving problems and making decisions in modern 
business; emphasizes analysis of contemporary issues to help give experience in applying 
theoretical knowledge in practical ways; synthesizing knowledge for use in seminars and 
reports. 
 
3608904  สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3 (2-2-7) 
   Seminar in Management Information System Research 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและ
ผลทางทฤษฎี กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย การก าหนดมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์ม
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์
งานวิจัยและการน าเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการน าไปใช้ 

Review of the literature on management information systems, both past 
and current; emphasizes research-based work; the historical foundations of knowledge 
and theoretical results; research frameworks; research design, data standardization and 
predictive analytics platform, big data management, practice in analysis and criticism of 
research; presenting future trends in research; research implementation. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3608905  สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง   3 (2-2-7) 
 Seminar in Advanced Strategic Management Research 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงทั้งในอดีต         
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของของหลักการ     
และเหตุผลทางทฤษฎี กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์   
และวิจารณ์งานวิจัยและการน าเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการน าผลวิจัยไปใช้  

Review of the literature on modern business management resent 
advanced strategic management research, both past and current; emphasizes research-
based work; the historical foundations of knowledge and theoretical results; research 
frameworks; research design; practice in analysis and criticism of research; presenting 
future trends in research; research implementation. 

 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

3.1) แบบ 2.1 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3609901 วิทยานิพนธ์  

Thesis        36 หน่วยกิต 
การค้นคว้าวิจัยในด้านศาสตร์การจัดการหรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยบนพื้นฐานของการก าหนดปัญหาส าคัญ โจทย์วิจัย การออกแบบงานวิจัยที่
สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัย และสรุปผลการวิจัยอย่างมีเหตุผล มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับปัญหาและ
โจทย์วิจัยที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิ ชาการและวิชาชีพ 
ภายใตก้ารควบคุมหรือการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาการจัดการ 

Research in management science or related subjects to be investigated 
through the research process; the identification of key problems; the formulation of the 
research question(s); the design of methodology in accordance with the research 
assumptions; summarizing research findings; supporting academic and professional 
development by emphasizing the relationship between the problems identified and the 
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research question and working under the guidance of a thesis supervisor and external 
examiners; the thesis should be published or some portion of it should be accepted for 
publication in an academic journal which has been approved by the relevant external 
committee and which is recognized in the field of management science. 

3.2) แบบ 2.2 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
3609902 วิทยานิพนธ์                 48 หน่วยกิต 
 Thesis 

การค้นคว้า โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัยขั้นสูงบนพ้ืนฐานของการก าหนดปัญหา
ส าคัญ โจทย์วิจัยด้านการจัดการ การออกแบบงานวิจัยที่สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยและสรุป
ผลการวิจัยอย่างมีเหตุผล โดยมีความสัมพันธ์กับปัญหาและโจทย์วิจัยที่ก าหนดขึ้น เพื่อก่อให้เกิด         
องค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การควบคุมหรือการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อน
การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการจัดการ 

Research using advanced research tools and procedures to investigate key 
research problems; the formulation of the research question(s); the design of 
methodology in accordance with the research assumptions; summarizing research 
findings; supporting the development of new bodies of knowledge by emphasizing the 
relationship between the problems identified and the research question under the 
guidance of a thesis supervisor and external examiners; the thesis should be published or 
some portion of it should be accepted for publication in an academic journal which has 
been approved by the relevant external committee and which is recognized in the field 
of management science.  

  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบ  

ข้อแตกต่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ประเด็นปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  
ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การจัดการ) ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การจัดการ)  

จ านวนหน่วยกิตท่ี
เรียนตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 51 
หน่วยกิต 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 51 
หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร หลักสตูร แบบ 1.1 
1) วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

หลักสตูร แบบ 2.1 
1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

หลักสตูร แบบ 1.1 
1) วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

หลักสตูร แบบ 2.1 
1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 

อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 
 

1. อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา  
2. นักวิชาการหรือนักวิจัย 
3. นักบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
4. ผู้ประกอบการหรือผูจ้ัดการธุรกิจ  
5. ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้าน การจัดการ 

1. นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย์  
    ทางด้านการจัดการ  
2. นักวิชาชีพช้ันสูงด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3. ท่ีปรึกษาทางด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. ข้าราชการ ข้าราชการการเมืองและนักการเมือง 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร 
ที่หลากหลาย 
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ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
6. ผู้ฝึกอบรมให้ความรูด้้านการวิจยัหรือการสร้าง 
   องค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ 

 

สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น สร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริหารองค์การทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและองค์การทางสังคมต่อการน าหลักการจัดการ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในองค์การทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ได้ก าหนดนโยบายที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านระบบเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม พร้อมทั้ งมี โครงการสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐบาลและเอกชน ด้านการ
จัดการทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ส่งผลให้ประเทศพึ่งพาตนเอง
และแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน ผนวกกับการเข้าสู่เวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: 
AEC) หลักสูตรได้เปิดการเรียนการสอนปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งเน้น
คุณภาพมาตรฐานของการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้มีการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการประเมินความ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ สภาพ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และ
สังคมความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
สร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์การทางสังคมต่อการน าหลักการจัดการสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในองค์การทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ได้ก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทางด้านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรม
ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งมีโครงการสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐบาลและเอกชน ด้านการ
จัดการทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ส่งผลให้ประเทศพึ่งพาตนเอง
และแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน  
จากนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการ

ป รั บ เ นื้ อ ห า ต า ม
สถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ประเด็นปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
เสี่ยงและยุทธศาสตร์ ๖ ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ 
ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้พรมแดนใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน์  การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
วิถีชีวิตครอบครัว วัฒนธรรมการท างานและสังคม ด้วยแรง
กระตุ้นจากวัฒนธรรมข้ามชาติท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ส่งผลให้สังคมในยุคปัจจุบันมีปัญหาใน
เรื่องของสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพของผู้น า 
ปัญหาทางจริยธรรมของผู้น าและผู้บริหารหรือความตระหนัก
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) 
ประ เทศ ไทย ได้ ก้ า ว เ ข้ า สู่ ป ระชาคมอา เซี ยน  ( ASEAN 
community) โดยมีเป้าหมาย คือ การท าให้อาเซียนเป็น
ประชาคมที่มีความเช่ือมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม เอื้ออาทร
ต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม ซึ่งการที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ จ าเป็นที่จะต้องน าปรัชญาด้านการ
จัดการ มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้ “คน” 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม 

ผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด ผ่านการขับเคลื่อนโดยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
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ประเด็นปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
ดุษฎีบัณฑิตไว้ประการหนึ่ งว่าควรมีความสามารถจัดการ
ตลอดจนวัฒนธรรมการด ารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดคุณลักษณะของ 

ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  
และ  11 .2  ต่ อก าร
ปรับปรุงหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน 

การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
เริ่มต้นจากผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงความตระหนักในสภาพและสถานการณ์
ดังกล่าวท่ีเป็นปัญหาและความเสี่ยงของการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม ตลอดจนมี   การ
ครบรอบ 5 ปีของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้พิจารณาก าหนดวิชาและเนื้อหา
ของหลักสูตรนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2565)ด้วยการมุ่งเน้นผลิตนักวิจัยและนักวิชาการ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  ทางการบริหารและ 
การจัดการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน ท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการ เพื่อรองรับการ
แข่งขันในประชาคมโลกการจัดการเป็นศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์

เนื่องจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2565-2569) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการ
เพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมโลก เพื่อเป็นการส่งเสริม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นักวิจัยและนักวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่ทางการจัดการ ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐและสอดรับการ
ท างานในชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน ชุมชน
และสังคมอย่างพลิกโฉม สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยัง
เป็นปัญหาและความเสี่ยงของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการด าเนินงานของรัฐบาลและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ 
(ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2565-2569) 
และนโยบายของรัฐ 
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ในการปรับปรุง 
แขนงหนึ่ งที่ มุ่ งศึกษาถึ งกระบวนการ หรือกลไก ในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิผล ผ่านกิจกรรมการบูรณาการ
ทรัพยากรโครงการและการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ โดย
รวบรวมเป็นผลงานวิจัยและองค์ความรู้พื้นฐาน ผลงานวิจัย
ทางด้านการจัดการมาท าการต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทางด้าน
ชุมชน เศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการในการพัฒนาคน องค์การ ชุมชนและสังคม
วงกว้างจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตรนี้ คือ การสร้าง
นักวิจัยด้านศาสตร์การจัดการ เพื่อออกไปผลิตผลงานวิจัย
สนับสนุนประเด็นเฉพาะทางการจัดการ (selected issue 
in management) ปัญหาพิเศษ (special problem) 
หรือแก้ไขปัญหาที ่เร ่งด่วนของชุมชน ท้องถิ ่น องค์การ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานของสังคมเพื่อ
หนุนเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
เป้าหมาย คือ เพือ่พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ องค์การ ชุมชน 

จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเดิมและเพิ่มเติม
รายวิชาใหม่ โดยให้ความส าคัญกับความทันสมัยทางวิชาการ มุ่ง
ศึกษาถึงกระบวนการ หรือกลไกในการด าเนินงานให้มีประสิทธิผล 
ผ่านกิจกรรม การบูรณาการทรัพยากรโครงการ เน้นการพัฒนาคน
ให้มีความรอบรู้กระบวนการทางด้านการจัดการ  ความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดการเพื่อการพัฒนา น าองค์ความรู้ทางการ
จัดการไปสู่การปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนบนรากฐาน
ภูมิปัญญา เน้นความคิดสร้างสรรค์การวิจัยบนฐานของการ
แก้ปัญหาองค์การ ชุมชน สังคมและประเทศ โดยการใช้
เครื่องมือทางการจัดการในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
สร้างความเป็นผู้น าในการจัดการเพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอน
ในคณะ/สาขาวิชาอื่น
ของสถาบัน 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน รายวิชา 1557102 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการ
จัดการ เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ต้องมีการใช้ภาษาในระดับนานาชาติมีต าราหลักที่
ใช้ใน  การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้เป็นกลุ่มรายวิชาที่จัดขึ้นเพื่อ
นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยเฉพาะ ทุกวิชามีการด าเนินการ
สอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและวิชาการ เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์

เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติและประเทศ
ของมหาวิทยาลัย 



 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

149 

ประเด็นปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ปรัชญา  
 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญด้านศาสตร์การจัดการ 
รวมถึงศาสตร์อื ่น ๆที่เกี่ยวข้อง  ให้มีศักยภาพในการคิดเชิง
วิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สังเคราะห์และบูรณาการองค์
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาขององค์การด้วยกระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ 

การจัดการเป็นศาสตร์ที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น 
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีศักยภาพ การคิดเชิงสร้างสรรค์  
การสังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางการ
จัดการ  
 

เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ
หลักสูตรและสาขาวิชา
ร ว ม ทั้ ง บู ร ณ า ก า ร
ศาสตร์การจัดการกับ
ศ า ส ต ร์ อื่ น ๆ อ ย่ า ง
เ หม าะสม  มุ่ ง ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ทางด้านการจัดการเพื่อ
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ท้ อ ง ถิ่ น สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ 

ความส าคัญ 
 

สถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานา
ประเทศ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญทัดเทียม
กับนานาประเทศ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ท างานในชีวิตวิถีใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน การ

 



 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

150 

ประเด็นปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
จัดการสมัยใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ 
ตลอดจนนักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าศาสตร์แห่งการจัดการสมัยใหม่ 
ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อช่วยให้
การจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่ อเพิ่มผลผล ิตและค ้นพบนว ัตกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษา
วิจัยค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการให้เป็น
รูปธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย เพื่อสนองตอบนโยบาย
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่ง  การจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ถึงจะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คือ 
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนา
และยกระดับกลไกการผลิตบัณฑิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการสืบสานโครงการในพระราชด าริให้มี
ประสิทธิผล หลักสูตรนี้มุ่งท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และการ

ด า เนินชีวิต มาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ ง
โครงสร้างองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การจัดการ
สมัยใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติจะ
เป็นประโยชน์การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่
เหมือนเดิม เพื่อช่วยให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการพัฒนาคน
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบบการจัดการ ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การ
เช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและ
การเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศวิทยา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะ
ก่อให้ เกิดความท้ายในการจัดการทั้งด้านมิติความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปรัชญาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง คือ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้เกิดการ
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ในการปรับปรุง 
สร้างองค์ความรู ้เชิงสร้างสรรค์ด ้านศาสตร์การจ ัดการไป
แก้ปัญหาประเด็นเฉพาะทางการจัดการ (selected issue in 
management) ปัญหาพิเศษ (special problem) หรือแก้ไข
ปัญหาที ่เร ่งด ่วนของชุมชน ท้องถิ ่น องค์การภาคร ัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานของสังคม เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อ
ยอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ในการชี้น าและพัฒนาสังคม อัน
เป็นอัตลักษณ์ที ่โดดเด่นของหลักสูตร ที ่มุ ่งเปลี ่ยนแนวคิด 
ทิศทางและสร้างแนวโน้มใหม่ของการศึกษาวิจ ัยด้านการ
จัดการ และยังเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะความสามารถในการ
ริเริ่มงานวิจัยเชิงรุกและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ด้วยกรอบ
แนวคิดและมุมมองใหม่ที่สามารถให้ค าตอบและประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้ 

สร้างอัตลักษณ์ คือ บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น าสังคม ซึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการผลิต
บัณฑิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญาที่ก าหนดไว้หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จึงมุ่งเน้นการศึกษาทฤษฎีทางการจัดการที่
บู รณาการร่ วมกับศาสตร์อื่ น  ควบคู่ กั บการ เรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์จริงในการวิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้าง
ผลงานวิชาการอย่างลุ่มลึกเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการ
หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นฐานการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมภูมิปัญญาของประเทศที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเกิดการจัดการอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1) มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ด้านการจัดการและการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
2) มีความเช่ียวชาญและมีองค์ความรู้ด้านศาสตร์การจัดการที่
เป็นสากล 

1) เป็นนักวิชาชีพช้ันสูงด้านการจัดการที่มีความสามารถในการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจดัการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
องค์การต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
คุณลั กษณะที่ สั ง คม
คาดหวัง รวมทั้งมีความ
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ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
3) มีทักษะผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเชิงรุกด้านการจัดการ 
ด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบและมี
ทักษะในการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4) มีแนวความคิดและทักษะในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเพื่อ
การวิจัยและการพัฒนาสังคมศาสตร์ 
5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการวิจัย มีความพร้อม  ในการจัดการองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีทักษะในการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการ
จัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) มีความเช่ียวชาญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ 
บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมเป็น
สากล 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ  
มี ความ เป็ นผู้ น าที่ มี ค วามพร้ อม ในการจั ดการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ลุ่มลึกทางวิชาการและ
งานวิจัย 

การด าเนินการ
หลักสูตร 
 
 
 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
แบบ1.1ภาคการศึกษาที่ 1จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือน
สิงหาคม – ธันวาคมในวัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 2จัดการเรียนการสอนระหว่าง 
เดือนมกราคม – พฤษภาคมในวัน-เวลาราชการ 
ภาคฤดูร้อน  จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม ในวัน-เวลาราชการ 
แบบ 2.1ภาคการศึกษาที่ 1จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือน
สิงหาคม – ธันวาคมนอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคม – 
พฤษภาคมนอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน– ตุลาคม  
แบบ 1.1 ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  
แบบ 2.1 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร-์วันอาทิตย์) 
ภาคการศึกษาที่ 2  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม  
แบบ 1.1 ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  
แบบ 2.1 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
 

เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ฏิ ทิ น
วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
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ในการปรับปรุง 
กรกฎาคมนอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 

คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรือเทียบเท่าทุก
สาขาวิชาจากสถาบัน ในประเทศ หรือต่างประเทศท่ีได้รับรอง
จากส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
โดยมเีกรดเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.50 ท่ีส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
โทแผน ก1 หรือ แผน ก2 

2) เป็นผู้มีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
(ภาคผนวก ก)หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษา ท่ีมีผลการสอบ 

อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลจากสถาบันทดสอบ ถึง
วันท่ียื่นต่อหลักสตูรให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1) เกณฑ์การประเมินความรูค้วามสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 3.1.1) TOEFL (Paper Based) (677คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน หรือ 

3.1.2) TOEFL (Computer Based) (300 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 173 
คะแนน หรือ 

3.1.3) TOEFL (Internet Based) (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 61 
คะแนน หรือ 

หลักสตูร แบบ 1.1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรือเทียบเท่าทางการ
จัดการ การบริหารหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์จากสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  โดย
ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก1 หรือ แผน ก2 มีเกรด
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

2) มีผลงานการตีพิมพ์บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท อย่างน้อย 3 เรื่อง 
ย้อนหลังไมเ่กิน 5 ปี ในฐาน TCI 2 หรือสูงกว่า 

3) เป็นผู้มีคณุสมบัติอื่นครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราช
ภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) หรือตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

4) เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 

5) กรณีผู้มีคณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามข้อ 1) 2) และ 3) ให้อยู่ใน
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

6.1) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ 

เป็นไปตามประกาศ
คุณสมบัตผิู้เรยีนที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
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ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
3.1.4) IELTS (Academic Module) (9 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน 
หรือ 

3.1.5) TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ 

3.1.6) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน หรือ 

3.2) ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางจดัสอบ เกณฑผ์่านในระดับปรญิญา
เอก ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 

3.3) ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
4) กรณีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) / 2) และ 3) ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
5.1) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ  
5.2) การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
5.3) การสอบสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

6.2) การเสนอโครงร่างงานวิจัย และ/หรือ 

6.3) การสอบสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

หลักสตูร แบบ 2.1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรือเทียบเท่าทุก
สาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

2) เป็นผูม้ีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
4) กรณีผู้มีคณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามข้อ 1) 2) และ 3) ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
5.1) การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ 
5.2) การเสนอโครงร่างงานวิจัย และ/หรือ 
5.3) การสอบสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะการปรับตัวในการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.3.1 ปัญหาด้านความรู้พื้นฐานการวิจัยส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 

เป็นไปตามปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า 
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ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
2.3.2 มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
2.3.3 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ไม่ได้
ท าวิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัย 
2.3.4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นสารสนเทศด้าน
บทความวิจัยจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 

2.3.2 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นสารสนเทศด้าน
บทความวิจัย บทความวิชาการจากฐานข้อมูลสากลหรือจาก
เว็บไซต์ต่างประเทศ 
 

ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร
ด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษา 

2.4.1 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปรับตัวในการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.4.2จัดอบรมเครื่องมือวิจัยและเทคนิคการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
2.4.3จัดอบรมและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนเทคนิคการสืบค้นให้กับนักศึกษา 

2.4.1 จัดให้เข้าเรียนร่วมในรายวิชาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและ
เทคนิคการวิจัย กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 2.4.2 จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิคการ
สืบค้นบทความวิชาการและบทความวิจัยให้กับนักศึกษา 
 

เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการหลักสูตร
ร ะ ดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า 
พ.ศ.2558 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

 
 

 

รหัสวิชาชื่อวิชา 
7637910 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 
 Empirical Research Methodology in Management 
3637107นวัตกรรมการจัดการข้ันสูง 
 Advanced Management Innovation 
3637108 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
 Philosophy of Social Science in Management 

รหัสวิชาชื่อวิชา 
3607102 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
 Philosophy of Social Science in Management 
3607301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 
 Empirical Research Methodology in Management 
3607501 กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจัดการ 
 Paradigm and Development in Management 
3608303 การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ 
 แน่นอน Risk Management and Decision Making under 
 Uncertain Circumstances 

ปรับรายวิชาบังคับให้
ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ป รั ช ญ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยรวมทั้ ง
ป รั บ ร หั ส วิ ช า ต า ม
ประกาศการปรับปรุง
หมวดวิชาและหมู่วิชา
ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชาชื่อวิชา 
363750         ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 
Advanced Organizational Theory and Human Resource 
Management 
3637902 สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การและการจัดการข้ันสูง 
Seminar in Advanced Organizational Behavior 
and Management Research 
3637903 สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Seminar in Leadership and Change Management Research                        
3637105 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
Business Creation and Entrepreneurship 
3637106 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Sized Enterprises Management Strategy 
3637904 สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
Seminar in Modern Business Management Research 
3637907 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Seminar in Strategic Management Research 
3637906สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Seminar in Management Information System Research 
3637102ประเด็นส าคัญทางการจัดการ  
                       Current Issues in Management 
3637909การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 
Comparative Management 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา 
3607601       การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลง 
                    Innovation and Change Management 
3608201       การจัดการชมุชนเชงิสรา้งสรรค์ 
Creative Community Management 
3608202การสรา้งสรรคธ์รุกิจและการเปน็ผูป้ระกอบการยุคใหม่ 
Business Creation and Modern Entrepreneurship 
3608203กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Medium Sized Enterprises Management Strategy 
3608301 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบ 
Comparative Organization Management 
3608302ประเด็นส าคัญทางการจัดการ 
Current Issues in Management 
3608401การจัดการความหลากหลายในองค์การ 
Organizational Diversity Management 
3608402การจัดการทุนมนุษย์ข้ันสูง 
Advanced Human Capital Management 
3608901สัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการข้ันสูง 
Seminar in Advanced Organizational and Management 
3608902สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 
 Seminar in Leadership and Change Management Research 
3608903      สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
Seminar in Modern Business Management Research 
3608904       สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Seminar in Management Information System Research 
 3608905 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ข้ันสูง 
Seminar in Advanced Strategic  Management Research 
 

ปรับรายวิชาเลือกให้มี
เ นื้ อ ห า ทั น ส มั ย
เหมาะสมกับบริ บท
สังคมที่ เปลี่ยนแปลง
และปรับรหัสวิชาตาม
ประกาศการปรับปรุง
หมวดวิชาและหมู่วิชา
ของมหาวิทยาลัย 
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รายวิชาไม่นับหน่วย
กิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1557102ภาษาองักฤษขั้นสูงเพื่อการจดัการ 
Advanced English for Management 
  4117102        สถติิขั้นสูงส าหรับการวจิยั 

Advanced Statistics for Research 

รหัสวิชาชื่อวิชา 

*3607101     ทฤษฎีองค์การและการจดัการสมัยใหม่ 
Modern Organization  and Management Theory 
 *4117102      สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัยทางการจัดการ 
Advanced Statistics for Research in Management 

ป รั บ ก า ร เ รี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษออกเนื่องจาก
เป็นคุณสมบัติแรกเข้าของ
ผู้เรียน 

แสดงแผนการศึกษา  
แบบ 1.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
1557102ภาษาองักฤษขั้นสูงเพื่อการจดัการ* 
Advanced English for Management 
4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัย* 
Advanced Statistics for Research 

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที ่1 
*3607101ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Organization and Management Theory 
*4117102สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัยทางการจัดการ 
 Advanced Statistics for Research in Management 
  

ปรั บก า ร เ รี ย นราย วิ ช า
ภาษาอังกฤษออกเนื่องจาก
เป็นคุณสมบัติแรกเข้าของ
ผู้เรียน 
-ปรับการเรียนรายวิชาสถิติ
ขั้นสูงส าหรับการวิจัยเป็น
วิชาบังคับ 
-ปรับการเรียนรายวิช า
ทฤษฎีอง ค์การและการ
จั ด ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ เ ป็ น
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชาชื่อวิชา 

7637910 
3637908 
1557102 
3637107 

วิทยาระเบยีบวิธวีิจัยเชิงประจกัษ์ทางการจัดการ 
ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการจัดการ* 

นวัตกรนวัตกร พฤติกรรมองค์การและการจัดการขั้นสูง 
 
  

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชาชื่อวิชา 
*3607101*ทฤษฎีองค์การและการจดัการสมัยใหม ่
 3607102  ปรชัญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
 3607501  กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจดัการ 

ปรับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษออกเนื่องจาก
เป็นคุณสมบัติแรกเข้าของ
ผู้เรียน 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวชิาชื่อวิชา 

4117102 
- 
- 
- 

สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัย* 
วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 
การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวชิาชื่อวิชา 

3607301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ 

3608303 การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  

*4117102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ 

วิชาเลือก (1) 

ปรับรหัสวิชาตามประกาศ
การปรับปรุงหมวดวิชาและ
หมู่วิชาของมหาวิทยาลัย 
และ เพิ่ ม รายวิ ช าบั ง คับ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้
และลุ่มลกึทางวิชาการ 

 

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที ่1 
  รหัสวชิาชื่อวิชา 

3637912 
 

วิทยานพินธ ์

 

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที ่1 
  รหัสวชิาชื่อวิชา 

- การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 
3609901      วทิยานิพนธ์  

เพิ่มรายวิชาให้ผู้เรียนมี
ความรู้และลุ่มลึกทาง
วิชาการ 

ค าอธิบายรายวิชา 3637501ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้น
สูงAdvanced Organizational Theory and Human 
Resource Management วิวัฒนาการ แนวคิด หลักการ 
กระบวนการและบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์  และเครื่องมือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ความคาดหวังและการรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์การ การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
คุณภาพชีวิตในการท างาน การให้ค าปรึกษาหารือพนักงาน 
การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งการพัฒนา

3607101ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Organization and Management Theory 
วิวัฒนาการของทฤษฏีองค์การ ระบบโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การ การวิเคราะห์องค์การในบริบทของสิ่งแวดล้อม กล
ยุทธ์องค์การ การออกแบบองค์การ การท างานขององค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ การจัดการบนฐานการพึ่งพาทรัพยากร 
รูปแบบองค์การเครือข่ายความเป็นสถาบันและความชอบธรรม
ขององค์การความท้าทายในบริบทการจัดการสมัยใหม่ 

ปรับรหัสตามประกาศ
การปรับปรุงหมวดวิชา
แ ล ะ ห มู่ วิ ช า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
จัดหมวดหมู่เนื้อหาให้
สั ม พั น ธ์ กั น แ ล ะ ตั ด
เนื้อหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ไปเป็น
วิชาใหม่ 
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ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

 3637908 ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
Philosophy of Social Sciences in Management 
แนวคิดปรัชญาที่ เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการความเข้าใจนิยามและมุมมองที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะขององค์ประกอบของสังคมและมนุษย์ การสร้าง
ทฤษฎีและการอธิบายด้วยหลักการเป็นเหตุและผล เหตุผลเชิง
ประจักษ์ การค้นหาและการพิสูจน์ให้เห็นจริง 
 

3608402การจัดการทุนมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Human Capital Management 
วิวัฒนาการ แนวคิด หลักการ กระบวนการและบทบาทการ
พัฒนาทุนมนุษย์ขั้นสูงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเครื่องมือ
การพัฒนาทุนมนุษย์ ความคาดหวังและการรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์การ การประเมินผลทุนมนุษย์ การจัดการคุณภาพชีวิต
ในการท างาน การให้ค าปรึกษาหารือพนักงาน การสร้าง
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน 

ปรับรหัสตามประกาศ
การปรับปรุงหมวดวิชา
แ ล ะ ห มู่ วิ ช า ข อ ง
มหาวิทยาลัยและ 
ปรั บ เพิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
รายวิ ช า ให้ มี เนื้ อหา
ปรัชญาสังคมศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
 

  3607102  ปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ 
Philosophy of Social Sciences in Management 
แนวคิด ปรัชญาที่ เกี่ ยวข้องทางสังคมศาสตร์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการ ความเข้าใจนิยามและมุมมองที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะขององค์ประกอบของสังคมและมนุษย์ ภว
วิทยา  ญาณวิทยาและวิธีวิทยา การสร้างทฤษฎีและการอธิบาย
ด้วยหลักการเป็นเหตุและผล เหตุผลเชิงประจักษ์ การตีความ การ
ค้นหาและการพิสูจน์ให้เห็นจริง การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
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3607501  กระบวนทัศน์และการพัฒนาทางการจัดการ 
Paradigm and Development in Management 
กระบวนทัศน์ ปรัชญาเกี่ยวกับการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีใน
การพัฒนาทางการจัดการทฤษฎีความทันสมัยทฤษฎีการพัฒนา
แบบพ่ึงพา ทฤษฏีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ ปัญหาใน
การพัฒนาทางการจัดการ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการจัดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
กระบวนการจัดการ การพัฒนาทางการจัดการที่เน้นความยั่งยืน 
 

ปรับรหัสตามประกาศ
การปรับปรุงหมวดวิชา
แ ล ะ ห มู่ วิ ช า ข อ ง
มหาวิทยาลัยและเพิ่ม
เ นื้ อ ห า ใ ห้ มี ค ว า ม
ทันสมัยเหมาะสมกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

 3637107  นวัตกรรมการจัดการขั้นสูง 
Advanced Management Innovation 
วิเคราะห์ อภิปรายแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในด้านกระบวนการและ
รูปแบบของนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะผู้น าในการคิดค้น
หรือสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ปัญหาและ
แนวโน้มของการพัฒนา ออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบน
พื้นฐานของบริบทองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

3607601 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
Innovation and Change Management  
วิเคราะห์ อภิปรายแนวคดิและวิธกีารใหม่ๆ ในด้านกระบวนการ
และรูปแบบของการจัดการนวัตกรรม การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะ
ผู้น าในการคิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
องค์การ การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์การ ปัญหาและแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง 
การออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
บริบทองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 
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3608201การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Management  
แนวคิดและกระบวนการทางการจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์ 
อุดมการณ์และความเช่ือ ความสัมพันธ์ของชุมชน การวิเคราะห์ 
ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชน การ 
พัฒนาศักยภาพชุมชน การสังเคราะห์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการบูรณาการเชิง
พาณิชย์และนิเวศเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ปรับรหัสตามประกาศ
การปรับปรุงหมวดวิชา
แ ล ะ ห มู่ วิ ช า ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
ค าอธิบายให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับ (ร่ าง ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แล ะสั ง ค มแ ห่ ง ช า ติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-
2569) 

 

  3637105  การสร้างสรรค์ธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 
 Business Creation and Entrepreneurship 

ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม่แนวคิดการจัดการ
ที่ เน้นการประกอบการองค์การ การปรับปรุงและพัฒนา
อ ง ค์ ก า ร แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร          
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ น า
แนวคิดนวัตกรรมและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

องค์การน าไ   น าไปสู่ภาคปฏิบัติ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ 

3608202  การสร้างสรรค์ธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม ่Business Creation and Modern 
Entrepreneurship 
ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการยุคใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมแนวคิดการจัดการที่เน้นการ
ประกอบการองค์การ การปรับปรุงและพัฒนาองค์การแบบองค์
รวมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ น าแนวคิดนวัตกรรมและศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การน าไปสู่ภาคปฏิบัติ การศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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 3608303   การจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนRisk Management and 
Decision Making under Uncertain Circumstances 

แนวคิดและกระบวนการเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง  
การประเมินสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความผันผวน ความ 

ไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ การ
วิเคราะห์ต้นทุนความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการจัดการ
ความเสี่ยงกับมูลค่าทรัพย์สินขององค์การ การเลือก
เครื่องมือการจัด การความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจ ความโน้ม
เอียงของการตัดสินใจ การตรวจสอบและวัดระดับความ
เสี่ยงการ 

วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า  ก า ร
จัดการทุนมนุษย์ขั้นสูง
แยกออกจากรายวิชา
ทฤษฎีองค์การเพื่อให้
เกิดความลุ่มลึกด้าน
วิชาการและ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

3637902   สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การและการ
จัดการขั้นสูง    
Seminar in Advanced Organizational Behavior and 
Management Research 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพฤติกรรม
ศาสตร์ และกระบวนการ การจัดการทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดย

3608901 สัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการขั้นสูง 
Seminar in Advanced Organizational and 
Management Research   
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีองค์การและ
กระบวนการการจัดการทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเน้น
การศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกันและ 
เป็นหมวดหมู่เดยีวกับ 
รายวิชาวิจัยพฤติกรรม
องค์การไปสร้าง
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เน้นการศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเปรียบเทียบความเป็นมาของแนวคิดหลักการและทฤษฎี
การจัดการ การออกแบบองค์การ   การวิเคราะห์พฤติกรรม
บุคคล กลุ่ม และองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายใน
องค์การ ผู้น า ภาวะผู้น าและการตัดสินใจตลอดจนการน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาองค์การในอนาคตและการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อองค์การและสังคม
ต่อไป 

เปรียบเทยีบความเป็นมาของแนวคิดหลักการและทฤษฎีการ
จัดการ การออกแบบองค์การ การวิเคราะห์การวางแผน การจัด
องค์การ การชักน าและการควบคมุองค์การ ตลอดจนการ
น าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การในอนาคตและการน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่ใช้ประโยชน์ต่อองค์การและ
สังคม 

รายวิชาใหม ่
 

 

3637903สัมมนาการวิจัยภาวะผูน้ าและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง   Seminar in Leadership and Change 
Management Research 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสื่อสารคณะท างาน กระบวนการและ
เครื่องมือ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ การวัดผลและการยกย่อง 
ชมเชยและให้รางวัลและกระบวนการของการเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ เศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีและการ
แข่งขัน การสร้างภาวะผู้น าและทีมงาน การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อหนุนเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน ตลอดจนสร้างสรรค์สมรรถนะองค์กร 

3608902 สัมมนาการวิจัยภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 
Seminar in Leadership and Change Management 
Research  
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยด้านภาวะผู้น าและ
พฤติกรรมองค์การ กระบวนการและเครื่องมือการฝึกอบรมแล
การเรียนรู้ การวัดผลและการยกย่อง ชมเชยและให้รางวัล การ
สื่อสารคณะท างาน กระบวนการของการเป็นผู้น าในองค์การ 
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต การสร้างภาวะ
ผู้น าและพฤติกรรมทีมงานท่ีพึงประสงค์ การพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 

ปรับรหัสตามประกาศการ
ปรับปรุงหมวดวิชาและ
หมู่วิชาของมหาวิทยาลัย
ป รั บ ช่ื อ วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกันและ
รายวิชาการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงไปรวมตัว
วิชานวัตกรรม และการ
เปลี่ยนแปลง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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