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บทนำ 
 

 ปจจุบัน สภาพแวดลอมการบริหารจัดการธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา
อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ต รวมถึงการเติบโตของเครือขาย
สังคมออนไลน อาทิ Facebook Instagram หรือ Line ทำใหผูบริโภคสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความรูตาง ๆ ไดสะดวกมากข้ึน ดวยเหตุนี้ ผูท่ีจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองคกร คือ 
ผูท่ีรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นและนำไปสูการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ดวยเหตุนี้ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการจึงมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาผูบริหารรุนใหมท่ีมีความสามารถในการรูเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว รวมถึงการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาองคกรไดเร็วกวาคูแขงขัน โดยเนนในการพัฒนาผูบริหารรุนใหมท่ีมีเวลาในการเรียน
เต็มเวลา มีความรูความสามารถทางวิชาการ และความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู
ตาง ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการคนหาองคความรูโดยอาศัยกระบวนการในการวิจัย โดยจัดการ
เรียนการสอนในภาคปกติ ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรนี้ เนนพัฒนาผูบริหารในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ 
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การบัญชีและการเงิน และเศรษฐศาสตร ท่ีมีความรูพ้ืนฐานดานการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอภิมหาขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ ท่ีชวยสนับสนุนและสงเสริมใหผูบริหารรุนใหมสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แมวาสำนักวิชาการจัดการมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต แตเปนหลักสูตรในภาคพิเศษท่ีมุงเนน
ในการพัฒนามหาบัณฑิตดานการจัดการท่ีมีประสบการณในการทำงานและจัดการเรียนการสอนในวันเสาร
อาทิตย  
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตนี้จึงพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานการเตรียมความพรอมมหาบัณฑิตท่ีจะเปน
ผูบริหารมืออาชีพในอนาคต โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของผูบริหารรุนใหมท่ีสามารถ
ประยุกตใชทรัพยากรท่ีมี อาทิ ความรู ประสบการณ ทักษะ ทีมงาน เปนตนในการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน และการพัฒนารายวิชาตาง ๆ ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใตสภาพแวดลอมการดำเนินธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยุค Thailand 4.0 ท่ีใหความสำคัญกับองคความรู ความคิดสรางสรรค และการพัฒนาทุนมนุษย โดยมี
คณาจารยผูสอนเปนอาจารยประจำสำนักวิชาการจัดการ ท่ีมีประสบการณและความรูท่ีหลากหลายผสมผสาน
กับอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
 โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุงเนนในการพัฒนาทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ความสามารถในการทำงานเปนทีม และมีความเปนผูนำ 
โดยมีการจัดเตรียมอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษาตั้งแตปแรกในการเรียน รวมถึงการจัดเตรียม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระท่ีมีประสบการณดานการวิจัยอยางใกลชิด 
โดยการจัดการเรียนการสอนใหความสำคัญกับการจัดการใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด อาทิ การจัดการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเม่ือนักศึกษาพรอมในการสอบ การวางแผนให
คำปรึกษาและการทำงานวิจัยอยางเปนระบบ ท้ังนี้ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตนี้ยังใหความสำคัญกับการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังการฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณ การเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ และการบูรณาการรวมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอกในการสรางบรรยากาศในการวิจัย และ
หากนักศึกษาท่ีมีศักยภาพตองการไปศึกษาหรือทำวิจัยในตางประเทศสามารถดำเนินการไดเนื่องจากหลักสูตร
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ไดมีการเจรจากับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติในการสรางความรวมมือในการพัฒนานักศึกษาและงาน
วิชาการรวมกัน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 
1. ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : ......................................  
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Management 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย :   
     

ชื่อเต็ม       
ชื่อยอ        

การจัดการมหาบัณฑิต ( การจัดการ) 
กจ.ม. ( การจัดการ) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อยอ        

Master of Management (Management) 
M.M. (Management) 

 
3. วิชาเอก (ถามี) 

ไมมี 
4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
ก. หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ข. เปนหลักสูตรท่ีใชระยะเวลาการเรียนเต็มเวลา (Full time study) 

5.2 ภาษาท่ีใช  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเขาศึกษา  
- รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
- ไดรับความเห็นชอบใหเขาศึกษาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1  48 หนวยกิตระบบไตรภาค 
แผน ก แบบ ก 2  48 หนวยกิตระบบไตรภาค 
แผน ข  48 หนวยกิตระบบไตรภาค 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
- เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
- ไมมี  

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  
- ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

    
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561  
2)  กำหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
3)  คณะกรรมการประจำสำนักวชิาการจัดการ เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 24 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
4)  คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 6/2561  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
5)  สภาวิชาการ เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
6)  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 

2561 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย ธุรกิจสวนตัว และผูบริหารในองคกรของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังใน

ภาคธุรกิจท่ัวไป ธุรกิจโรงแรมและการบริการ และธุรกิจการเงิน 
 
9. ช่ือ นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน
,ปที่สำเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปยอนหลัง 

1 .ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางปานแกวตา  
ลัคนาวานิช 

Ph.D. (Accounting), Universiti Utara 
Malaysia, Malaysia, 2556 

บช.ม. (การบัญชี), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2545 

บธ.บ. (การบัญชี), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2543 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑท่ีกำหนด 
(ภาคผนวก ค.) 

 

2.ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางรุงรวี จิตภักด ี Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning) 
Asian Institute of Technology, 2554 
M.B.A (International Tourism and 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑท่ีกำหนด 
(ภาคผนวก ค.) 
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ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน
,ปที่สำเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปยอนหลัง 

Hospitality Management)  
Griffith University, Australia, 2547 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2544 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

3. รองศาสตราจารย นายศิวฤทธ์ิ  
พงศกรรังศิลป 

Ph.D. (Management Studies in 
Marketing), University of Exeter, UK, 
2553 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลยัแมโจ,  
2542 
บธ.บ. (การตลาด), เกียรตินิยมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลยัแมโจ,  2539 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑท่ีกำหนด 
(ภาคผนวก ค.) 

 
 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ปจจุบัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในชวงระยะเวลาท่ีผานมาอันเนื่องมาจากการ

เติบโตและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
อินเทอรเน็ตทำใหผูคนในปจจุบันสามารถติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางมาก ดังนี้ 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณในการดำเนินธุรกิจในปจจุบันเปนการดำเนินการภายใตรูปแบบและระบบเศรษฐกิจท่ี

เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซ่ึงเปน
ระบบเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีเนนการผลิตนอยแตไดมาก (Less for More) ท่ีตองอาศัย
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม รวมถึงการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจทางธุรกิจ
ตองอาศัยระบบอภิมหาขอมูล (Big Data) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ทำใหชวยผูบริหารใน
การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจยังมุงเนนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันดวยการใชประโยชนจากการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และตอยอดเพ่ือสรางมูลคาจากองค
ความรู ภูมิปญญา ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทยท่ีนำไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจแบบม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ผูบริหารองคกรในยุคปจจุบันจึงตองมีขีดความสามารถในการปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแส
เศรษฐกิจและพฤติกรรมผูบริโภค  

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมรอบตัวทุกวันนี้ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะดานเศรษฐกิจเพียง

อยางเดียว ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตทำใหผูคนสามารถติดตอสื่อสาร 
แบงปนขอมูล และเรียนรูบนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีมีฐานขอมูลท่ีกวางใหญมหาศาล ทำใหผูบริโภคในทุกวันนี้
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มีความฉลาดและมีขอมูลมากข้ึน อินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนจึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญของ
สังคมในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ผูบริหารในยุคปจจุบันตองรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เกิดข้ึนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ธุรกิจหรือผูประกอบการท่ีไรจริยธรรมหรือขาดความรับผิดชอบตอ
สังคมจะไมสามารถอยูไดเนื่องจากผูบริโภคสามารถรวมตัวกัน สงตอและแจงเตือนผูบริโภคคนอ่ืน ๆ ได หรือใน
ดานวัฒนธรรม ความเจริญกาวหนาของอินเทอรเน็ตทำใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมและหลอหลอม
รวมกันเปนวัฒนธรรมใหม ๆ  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตจึงมุงเนนในการพัฒนาผูบริหารยุคใหมท่ีมีความรู

ความสามารถในดานการบริหารจัดการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมโลก มีความรู ทักษะและความสามารถท่ีเก่ียวของกับการวิจัย นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือสรางผูบริหารยุคใหมท่ีสามารถคนหาองคความรู สรางหรือตอยอดนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันได โดยการพัฒนาหลักสูตรยังมุงเนนเสริมสรางทักษะและขีดความสามารถของ
ผูบริหารยุคใหมใหสามารถสรางสรรคและบริการจัดการโดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถบริหารจัดการธุรกิจท่ีเก่ียวของภายใตสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง
กันได ดวยเหตุนี้ในการจัดการการเรียนการสอนจึงตองมุงเนนปลูกฝงใหผูเรียนสามารถวิเคราะห วิพากษ และ
อภิปรายประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ รวมถึงกรณีศึกษาตาง ๆ ในสถานการณและสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจจริง และท่ีสำคัญ มุงเนนใหผู เรียนสามารถใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ตท่ีมีความเจริญกาวหนา ตลอดจนระบบอภิมหาขอมูล (Big Data) และปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence) เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มุงเนนในการสอน วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานการเปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน และเปนเลิศ
สูสากล การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงมุงเนนในการพัฒนาผูบริหารจัดการรุนใหมท่ีมีความรูความชำนาญใน
ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือใหผูบริหารยุคใหมมีความรูความสามารถในการคนหาองคความรู และ
สามารถนำองคความรูนั้นมาตอยอด สรางหรือพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ท่ีจะนำไปสูการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในทองถ่ินภาคใต ซ่ึงเปนรากฐานในการสรางความแข็งแกรงของประเทศตอไป  

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสำนักวิชา/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสำนักวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไมมี 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
 ไมมี 
13.3  การบริหารจัดการ  
 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรชัญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ความสำคัญ  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) เปนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ 
โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โมเดลยุโรป (European Model) พ.ศ. 2561 โดยเปนหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีมุงเนนในการพัฒนาผูบริหารรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถ รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก และสามารถวิจัยหรือคนหาองคความรูใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
นวัตกรรมใหมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู อาทิ แรงงาน วัตถุดิบ งบประมาณ เปนตน ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดกอใหเกิดความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว และท่ีสำคัญตองเปนผูท่ีมีจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยหรือองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของสังคมและเศรษฐกิจในภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคใตตอนบนท่ีสามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับสาธารณชนได รวมถึงสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติได 

1.2 จุดเดนของหลักสูตร  
 จุดเดนของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตนี้คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถ

วิเคราะห วิพากษ และอภิปรายเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ และสามารถเลือกใช
วิธีการในการวิจัยหรือพัฒนาองคความรูเพ่ือแกไข ลดจุดออน หรือเสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของได โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนในดานท่ีเก่ียวของกับอาชีพ หรือความถนัดของตนเองได 
อาทิ บริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร หรือการจัดการการทองเท่ียวและงานบริการได และท่ี
สำคัญหลักสูตรนี้ มุงเนนใหผูเรียนใชประโยชนจากระบบอภิมหาขอมูล (Big Data) และปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ดวยคณาจารยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสวนหนึ่งท่ีจบการศึกษาจาก
ตางประเทศในทวีปยุโรป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงจะประยุกตแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
ทวีปยุโรป และจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลากอน 2 ป  

1.3 วัตถุประสงค  
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางดานการจัดการใหกับหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรู 

ความสามารถ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก รวมท้ังสามารถหาวิธีหรือแนวทางใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

2. เพ่ือมุงพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการวิจัยและการคนหาองคความรูดานการจัดการท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต โดยเฉพาะภาคใตตอนบน 

3. เพ่ือพัฒนาผูบริหารยุคใหมท่ีสามารถใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลใน
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรใหมตาม
มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภายใตบริบท
ของสภาพแวดลอมการบริหารจัดการ 
- วิเคราะหหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 
- การประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
ท้ังกอนและหลังการเปดสอน 

- หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 
- ผลงานวิชาการท่ีเผยแพร
และตีพิมพ 

2. การพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับความตองการ
ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ในปจจุบัน 

- การสำรวจความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
- การสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
อยางตอเนื่อง 
- การสำรวจความพึงพอใจของผูเรียน 

- ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูเรียน 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา และ

หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 

12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 ECTS (European 
Credit Transfer System) การกำหนดจำนวนหนวยกิตสำหรับแตละรายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีปริมาณ
การศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

(3) การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมี
ปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 

(4) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนัน้ๆ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 
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(5) วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 
ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรนี้ ใหเรียนวันธรรมดา จันทรถึงศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือวันเวลาอ่ืน ๆ ตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 

        ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา โดยให เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
- เนื่องจากหลักสูตรนี้ ผูเขาศึกษาเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชา 

อาจจะทำใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน 
- ดวยคุณสมบัติของผูเขาศึกษามีประสบการณและความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน ซ่ึง

อาจจะสงผลตอมุมมอง หรือกระบวนการในการคิด วิเคราะหหรืออภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการ 

2.4 กลยุทธในการดำเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรจะพิจารณาใหผูเรียนตองปรับพ้ืนฐานในวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยไมนับจำนวนหนวย
กิต 

- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรจะกำหนดใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูดานการ
บริหารจัดการจากผูท่ีมีความรูและประสบการณในการบริหารจัดการ เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและมุมมองท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป 
      2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป แบบ ก1 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปท่ี 1  5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2                   - 5 5 5 5 

รวมจำนวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา - 5 5 5 5 

 

     2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป แบบ ก2 
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ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปท่ี 1  5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2                   - 5 5 5 5 

รวมจำนวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา - 5 5 5 5 

 

    2.5.3 แผนการรับนักศึกษาและจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป แบบ ข 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปท่ี 1  10 10 10 10 10 
ชั้นปท่ี 2                   - 10 10 10 10 

รวมจำนวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
แสดงงบประมาณโดยจำแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนองบประมาณ รวมท้ังประมาณการ

คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น (ใหระบุเฉพาะงบประมาณในปท่ีเริ่มรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้ 
ไมนับรวมงบประมาณท่ีมีกอนหนานี้) 

(1) งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 

คาธรรมเนียมการศึกษา 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
คาธรรมเนียมพิเศษ* 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รายไดอื่นๆ (สุทธิ) 
-รายรับจากงานวิจัย 
-การบริการวิชาการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล - - - - - 

รวมรายรับ 800,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

หมายเหตุ* ใชในกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 

(2) งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. คาใชจายบุคลากร 

คาใชจายบุคลากร 194,400 204,120 214,326 225,042 263,294 
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รายละเอียดรายจาย ปงบประมาณ 

2. คาใชจายในการดำเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 

1.คาครุภัณฑ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ - 50,000 50,000 50,000 50,000 
3. คาตอบแทนวิทยากรและอ.
พิเศษ 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. คาวัสดุการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. คาวัสดุสำนักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

5. คาใชจายในการศึกษาดูงาน - 300,000 300,000 300,000 300,000 

6. คาประชาสัมพันธหลักสูตร 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

7. คาใชจายอ่ืนๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 394,400 794,120 804,326 815,042 853,294 

จำนวนนักศึกษา  10 20 20 20 20 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา* 39,440 39,706 40,216 40,752 42,665 

หมายเหตุ* คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอปสูงสุด 45,000 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสือ่สิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสือ่หลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต็ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)  

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1  48 หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  48 หนวยกิต  
แผน ข   48 หนวยกิต  

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร    
  ก. แผน ก แบบ ก 1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

1)  หมวดวิชาบังคับ      หนวยกิต 
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- วิชาสัมมนา      4* หนวยกิต 
2)  หมวดวิทยานิพนธ      48 หนวยกิต 
* ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 

  ข. แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ     32 หนวยกิต 

- สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ    4 หนวยกิต 
- วิธีวทิยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ   4 หนวยกิต 
- หลักการจัดการ 1      4 หนวยกิต 
- หลักการจัดการ 2      4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะ     16 หนวยกิต 
- วิชาสัมมนา      4* หนวยกิต 

2) หมวดวิทยานิพนธ     16 หนวยกิต 
* ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 

 ค. แผน ข จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร          48 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาบังคับ     48 หนวยกิต 

- สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ    4 หนวยกิต 
- วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ   4 หนวยกิต 
- หลักการจัดการ 1      4 หนวยกิต 
- หลักการจัดการ 2      4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะ     16 หนวยกิต 
- วิชาสัมมนา      2* หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก     12 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาการคนควาอิสระ     4 หนวยกิต 

* ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 

 
3.1.3 รายวิชา 

ก. แผน ก แบบ ก 1  
1) หมวดวิชาบังคับ   
1.1) หมวดวิชาสัมมนา                                                         4*หนวยกิต 
ไดแก รายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจนมีความสามารถใน

การศึกษาคนควาวรรณกรรม เขียนรายงาน การนำเสนอและอภิปราย ตอบขอซักถามและสรุปประเด็น โดยมี
จำนวนหนวยกิตแยกตามแผนการศึกษา ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนจำนวน 2 หนวยกิตแตจะตองมีผลการ
เรียนในระดับ S 

MNG61-681 สัมมนา 1                                                               2(0-4-2)* 
                 Seminar 1 
MNG61-682 สัมมนา 2                                                              2(0-4-2)* 
                 Seminar 2 
2) หมวดวิทยานิพนธ                                                          48 หนวยกิต 
MNG61-990 วิทยานิพนธ  Thesis 48 หนวยกิต 
สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
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   หมายเหตุ : * ไมนับหนวยกิต 

ข. แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาบังคับ                                                           32 หนวยกิต 
 1.1) วิชาบังคับ                                                                16 หนวยกิต 
MNG61-611 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ  

Statistics for Research in Management 
 

4(4-0-8) 

MNG61-612 หลักการจัดการ 1  
Principles of Management I 

4(4-0-8) 

MNG61-613 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ 
Research Methodology for Research in 
Management 

4(4-0-8) 

MNG61-614 หลักการจัดการ 2 
Principles of Management II 

4(4-0-8) 

1.2) กลุมวิชาเฉพาะ                                                           16 หนวยกิต 
กลุมวิชาบริหารธุรกิจ                                                           
MNG61-621 การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด  

Digital Marketing and Branding 
4(4-0-8) 

MNG61-622 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณ 
Experience and Creative Management 

4(4-0-8) 

MNG61-623 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
Management of Innovation and Technology 

4(4-0-8) 

MNG61-624 การจัดการเชิงกลยุทธ  
Strategic Management 

4(4-0-8) 

กลุมวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ                         
MNG61-631 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

Sustainable Tourism Management 
4(4-0-8) 

MNG61-632 การจัดการเชงิสรางสรรคและประสบการณเพ่ือการ
ทองเท่ียว  
Experience and Creative Management in 
Tourism 

4(4-0-8) 

MNG61-633 การประยุกตใชสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม  
Applied Digital and Information System for 
Tourism and Hospitality 

4(4-0-8) 

MNG61-634 นโยบายและการวางแผนทางการทองเท่ียวและการ
โรงแรม  
Policy and Planning in Tourism and Hotel 

4(4-0-8) 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
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กลุมวิชาการบัญชีและการเงิน                                                 
MNG61-641 บัญชีการเงิน การรายงานและเปดเผยขอมูล 

Financial Accounting, Reporting and 
Disclosure 

4(4-0-8) 

MNG61-642 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ 
Strategic Business Planning and Control 

4(4-0-8) 

MNG61-643 การจัดการทางการเงินรวมสมัย 
Contemporary Financial Management 

4(4-0-8) 

MNG61-644 ประเด็นรวมสมัยทางการบัญชแีละการจัดการการเงิน 
Contemporary Issues in Accounting and 
Financial Management 

4(4-0-8) 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร                                                          
MNG61-651 เศรษฐศาสตรจุลภาค  

Microeconomics 
4(4-0-8) 

MNG61-652 เศรษฐศาสตรมหภาค  
Macroeconomics 

4(4-0-8) 

MNG61-653 เศรษฐมิติ  
Econometrics 

4(4-0-8) 

MNG61-654 เศรษฐศาสตรการจัดการ  
Managerial Economics 

4(4-0-8) 

1.3) หมวดวิชาสัมมนา                                                        4*หนวยกิต 
ไดแก รายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจนมีความสามารถใน

การศึกษาคนควาวรรณกรรม เขียนรายงาน การนำเสนอและอภิปราย ตอบขอซักถามและสรุปประเด็น โดยมี
จำนวนหนวยกิตแยกตามแผนการศึกษา ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนจำนวน 2 หนวยกิตแตจะตองมีผลการ
เรียนในระดับ S 

MNG61-681 สัมมนา 1 
 Seminar 1 

2(0-4-2)* 

MNG61-682 สัมมนา 2 
Seminar 2 

2(0-4-2)* 

 
3) หมวดวิทยานิพนธ 
MNG61-991 วิทยานิพนธ  

Thesis 
16 หนวยกิต 

หมายเหต ุ: * ไมนับหนวยกิต  
ค. แผน ข 
1) หมวดวิชาบังคับ                                                            32 หนวยกิต 
สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
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1.1) วิชาบังคับ                                                                 16 หนวยกิต 
MNG61-611 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ  

Statistics for Research in Management 
4(4-0-8) 

MNG61-612 หลักการจัดการ 1  
Principles of Management I 

4(4-0-8) 

MNG61-613 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ 
Research Methodology for Research in 
Management 

4(4-0-8) 

MNG61-614 หลักการจัดการ 2 
Principles of Management II 

4(4-0-8) 

1.2) กลุมวิชาเฉพาะ                                                           16 หนวยกิต 
กลุมวิชาบริหารธุรกิจ                                                           
MNG61-621 การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด  

Digital Marketing and Branding 
4(4-0-8) 

MNG61-622 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณ 
Experience and Creative Management 

4(4-0-8) 

MNG61-623 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
Management of Innovation and Technology 

4(4-0-8) 

MNG61-624 การจัดการเชิงกลยุทธ  
Strategic Management 

4(4-0-8) 

กลุมวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ                         
MNG61-631 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

Sustainable Tourism Management 
4(4-0-8) 

MNG61-632 การจดัการเชิงสรางสรรคและประสบการณเพ่ือการ
ทองเท่ียว  
Experience and Creative Management in 
Tourism 
 
 
 

4(4-0-8) 

MNG61-633 การประยุกตใชสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม  
Applied Digital and Information System for 
Tourism and Hospitality 

4(4-0-8) 

MNG61-634 นโยบายและการวางแผนทางการทองเท่ียวและการ
โรงแรม  
Policy and Planning in Tourism and Hotel 

4(4-0-8) 

กลุมวิชาการบัญชีและการเงิน                                                 
สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564



มคอ.2 

 19 

MNG61-641 บัญชีการเงิน การรายงานและเปดเผยขอมูล 
Financial Accounting, Reporting and Disclosure 

4(4-0-8) 

MNG61-642 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ 
Strategic Business Planning and Control 

4(4-0-8) 

MNG61-643 การจัดการทางการเงินรวมสมัย 
Contemporary Financial Management 

4(4-0-8) 

MNG61-644 ประเด็นรวมสมัยทางการบัญชีและการจัดการการเงิน 
Contemporary Issues in Accounting and 
Financial Management 

4(4-0-8) 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร                                                          
MNG61-651 เศรษฐศาสตรจุลภาค  

Microeconomics 
4(4-0-8) 

MNG61-652 เศรษฐศาสตรมหภาค  
Macroeconomics 

4(4-0-8) 

MNG61-653 เศรษฐมิติ  
Econometrics 

4(4-0-8) 

MNG61-654 เศรษฐศาสตรการจัดการ  
Managerial Economics 

4(4-0-8) 

1.3) หมวดวิชาสัมมนา                                                        2*หนวยกิต 
ไดแก รายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจนมีความสามารถใน

การศึกษาคนควาวรรณกรรม เขียนรายงาน การนำเสนอและอภิปราย ตอบขอซักถามและสรุปประเด็น โดยมี
จำนวนหนวยกิตแยกตามแผนการศึกษา ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนจำนวน 2 หนวยกิตแตจะตองมีผลการ
เรียนในระดับ S 

 
 

MNG61-681 สัมมนา 1 
 Seminar 1 

2(0-4-2)* 

 
2) หมวดวิชาเลือก                                                             12 หนวยกิต 
MNG61-711 หัวขอเฉพาะดานทางการจัดการ 

Special Topics in Management 
4(4-0-8) 

MNG61-721 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ  
Business Analytics 

4(4-0-8) 

MNG61-722 ภาวะผูนำและการจัดการองคกร  
Leadership and Organization Culture 

4(4-0-8) 

MNG61-723 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม  
Corporate Social Responsibility Management 

4(4-0-8) 

MNG61-724 การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสรางสรรค  4(4-0-8) 
สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
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Creative Digital Economy 
MNG61-731 การจัดการสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

Spa and Wellness Tourism Management 
4(4-0-8) 

MNG61-732 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร  
Hotel and Restaurant Management 

4(4-0-8) 

MNG61-733 การจัดการแหลงทองเท่ียว  
Destination Management 

4(4-0-8) 

MNG61-734 การเปนผูประกอบการในการจัดการการทองเท่ียว 
Entrepreneurship in Tourism Management 

4(4-0-8) 

MNG61-741 การวิเคราะหงบการเงินและประเมินมูลคากิจการ 
Financial Statement Analysis and Firm 
Valuation 

4(4-0-8) 

MNG61-742 การจัดการและการวิเคราะหการลงทุน 
Investment Management and Analysis 

4(4-0-8) 

MNG61-743 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
Corporate Governance and Social 
Responsibility 

4(4-0-8) 

MNG61-744 การจัดการความเสี่ยง 
Risk Management 
 

4(4-0-8) 

MNG61-751 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  
Environmental Economics 

4(4-0-8) 

MNG61-752 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม  
Behavioral Economics 

4(4-0-8) 

MNG61-753 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ  
Project Feasibility Analysis 

4(4-0-8) 

MNG61-754 อนุกรมเวลาและการพยากรณทางธุรกิจ  
Time series and Business Forecasting 

4(4-0-8) 

3) หมวดวิชาการคนควาอิสระ  
MNG61-910 การคนควาอิสระ 

Independent Study 
4 หนวยกิต 

 
ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตประกอบดวย ตัวอักษรสามตัว ตอทายดวยตัวเลขป พ.ศ.
ท่ีปรับปรุงหลักสูตรและตัวเลขสามตัว ในรูปแบบ ABC61-XXX 
 ชุดแรก : ประกอบดวยตัวอักษรสามตัวและตัวเลขสองตัว ดังนี้ 

MNG หมายถึง อักษรยอของกลุมรายวิชาในหลักสูตร 
61 หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร 
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 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 หลักท่ี 1    คือ   ชั้นป 

6 หมายถึง ชั้นปท่ี 1 
7 หมายถึง ชั้นปท่ี 2 
8 หมายถึง รายวิชาสัมมนา 
9 หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ (Thesis) การคนควาอิสระ (Independent 

Study) และรายวิชาสัมมนา (Seminar) 
 หลักท่ี 2    คือ   ลำดับกลุมวิชาในสาขา 

1 หมายถึง กลุมวิชาบังคับทุกสาขา 
2 หมายถึง กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
3 หมายถึง กลุมวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
4 หมายถึง กลุมวชิาการบัญชีและการเงิน 
5 
8 
9 

หมายถึง
หมายถึง 
หมายถึง 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 
รายวิชาสัมมนา 
รายวิชาวิทยานิพนธ 

 หลักท่ี 3    คือ   ลำดับรายวิชาในกลุม 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 
ก. แผน ก แบบ ก 1  จำนวนหนวยกิตรวม  48  หนวยกิต  

ชั้นป ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 MNG61-990 

MNG61-681 
วิทยานพินธ  
สัมมนา* 1  

16 หนวยกิต 
2(0-4-2) 

MNG61-990 
MNG61-682 

วิทยานพินธ   
สัมมนา* 2 

16 หนวยกิต 
2(0-4-2) 

MNG61-990 วิทยานพินธ   16 หนวยกิต 

รวม    16   หนวยกิต รวม    16   หนวยกิต รวม    16  หนวยกิต 

* ไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 

ข. แผน ก แบบ ก 2  จำนวนหนวยกิตรวม  48  หนวยกิต   
ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 MNG61-611 

 
MNG61-612 
MNG61-6X1 
MNG61-6X2 
ปรับพ้ืนฐาน 
 

สถิติเพ่ือการวิจยั
ทางการจัดการ 
หลักการจัดการ 1 
วิชาเฉพาะ 1 
วิชาเฉพาะ 2 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

4 หนวยกิต 
 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
ไมนับหนวย
กิต 
 

MNG61-613 
 
 
MNG61-614 
MNG61-6X3 
MNG61-6X4 
MNG61-991 
MNG61-681 

วิธวีทิยาการวิจยั
เพ่ือการวจิัย
ทางการจัดการ 
หลักการจัดการ 2 
วิชาเฉพาะ 3 
วิชาเฉพาะ 4 
วิทยานิพนธ 

สัมมนา* 1 

4 หนวยกิต 
 
 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 

2(0-4-2) 

MNG61-991 
MNG61-682 

วิทยานิพนธ   

สัมมนา* 2 

6 หนวยกิต 
2(0-4-2) 

รวม   16  หนวยกิต รวม   20  หนวยกิต รวม  6 หนวยกิต 

2 MNG61-991 วิทยานิพนธ   6  หนวยกิต       

รวม    6 หนวยกิต   

* ไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 
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ค. แผน ข  จำนวนหนวยกิตรวม  48  หนวยกิต  

ชั้นป ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที ่3 
1 MNG61-611 

 
MNG61-612 
MNG61-6X1 
MNG61-6X2 
ปรับพ้ืนฐาน 
 

สถิติเพ่ือการวิจยั
ทางการจัดการ 
หลักการจัดการ 1 
วิชาเฉพาะ 1 
วิชาเฉพาะ 2 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

4 หนวยกิต 
 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
ไมนับหนวย
กิต 
 

MNG61-613 
 
 
MNG61-614 
MNG61-6X3 
MNG61-6X4 
 
 
 

วิธวีทิยาการวิจยั
เพ่ือการวจิัย
ทางการจัดการ 
หลักการจัดการ 2 
วิชาเฉพาะ 3 
วิชาเฉพาะ 4 
 

4 หนวยกิต 
 
 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
 

MNG61-7X1 
MNG61-7X2 
MNG61-7X3 
MNG61-910 
MNG61-681 
 
 
 

วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 
การคนควาอิสระ 

สัมมนา* 1 
 

4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
4 หนวยกิต 
2 หนวยกิต 
2(0-4-2) 

รวม   16  หนวยกิต รวม   16  หนวยกิต รวม   14 หนวยกิต 
2 MNG61-910 การคนควาอิสระ   2 หนวยกิต       

รวม   2 หนวยกิต   

* ไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลการเรียนในระดับ S 

 
3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาบังคับ 
1.1) วิชาบังคับ 

MNG61-611 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ  
Statistics for Research in Management 

4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำความรูเบื้องตนทางสถิติและความสำคัญของสถิติกับการวิจัยทางการจัดการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยเนนใหนักศึกษามีความรูดานการประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย การวิเคราะหไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ โดยเนนใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล และแปลผลขอมูลทางสถิติได รวมถึงการมีจริยธรรมในการใชสถิติ 

This course is to introduce fundamental and importance of statistics to research in 
management, especially descriptive and inferential statistics.  This course focuses on the 
knowledge in estimating, testing hypotheses, mean difference analysis, chi-square, ANOVA, 
and regression and correlation.  Additionally, it also focuses on using packaged statistical 
program in data analysis and interpreting data, as well as ethics in using statistics. 
 
MNG61-612 หลักการจัดการ 1  

Principles of Management I 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ แนวคิดและหลักการในการวางแผน 
กระบวนการจัดการ การจัดการองคกรและพฤติกรรมองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้นักศึกษา
ยังไดมีโอกาสเรียนรูแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูท้ังทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
สถานการณจริง 

This course is to introduce the concepts of management, concepts and principles of 
planning, management process, organization management and behavior, and human 
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resource management. Moreover, students are eligible to learn strategic planning concept. 
Theories and case studies will be applied with the learning process 
 
MNG61-613 วิธวิีทยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ 

Research Methodology for Research in Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวทางการวิจัยทางการจัดการ การออกแบบแผนงานวิจัย และการเขียนโครงราง
งานวิจัย      ซ่ึงครอบคลุมการตั้งประเด็นปญหาในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการตั้งสมมติฐาน โดย
เนนใหนักศึกษาสามารถเลือกใชระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การจัดการกับขอมูล การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการมี
จริยธรรมของนักวิจัย 

This course is to introduce the guidelines of research in management, research 
design, and writing research proposal. It also includes setting the research question, reviewing 
literatures, and setting hypotheses. This course also focuses on how students can choose the 
appropriate research methodology and statistics, and develop tools for collecting the data 
correctly and efficiently, including data management, analysis, research report writing, and 
ethics of researches. 

 
MNG61-614 หลักการจัดการ 2 

Principles of Management II 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการจัดการการดำเนินงาน แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต
และ การดำเนินงาน กระบวนการวางแผนการดำเนินงานท่ีเปนระบบ นอกจากนี้ นักศึกษายังไดมีโอกาสเรียนรู
แนวคิดหลักการจัดการทางการบริหารธุรกิจ การทองเท่ียว บัญชี และหลักเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ           
โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูท้ังทฤษฎีและกรณีศึกษาจากสถานการณจริง 

This course is to introduce the concepts of operational management, concepts of 
production and operation process, and systematic operational planning process.  Moreover, 
students will learn the concepts of business management, tourism, accounting, and 
managerial economics. Theories and case studies will be applied with the learning process. 
 
 1.2) กลุมวิชาเฉพาะ 
MNG61-621 การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด  

Digital Marketing and Branding 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวคิดเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล กลยุทธ การวางแผนและแนวทางการจัดการการตลาด
ดิจิทัล  เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมท้ังการมุงเนนในการประยุกตใชการตลาดดิจิทัลในการ         
สรางแบรนด โดยครอบคลุมถึงแนวคิดและกระบวนการสรางแบรนดสมัยใหมท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสรางเนื้อหาและเรื่องราวสำหรับการตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด 

This course provides students about digital marketing, strategies, planning, and 
digital marketing management guidelines, and focuses on an applying digital marketing in 
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branding.  This course also covers various and effective modern branding concepts and 
processes, including the creation of contents and stories for digital marketing and branding. 
 
 
MNG61-622 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณ  

Experience and Creative Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดหลักในการจัดการเชิงสรางสรรค และการสรางประสบการณใหกับลูกคา โดย
เก่ียวของกับกระบวนการจัดการเชิงสรางสรรคภายในองคกร และการสรางประสบการณใหกับลูกคา โดยเนน
ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงไปสูการออกแบบและพัฒนาสินคาหรือบริการเชิงสรางสรรค รวมถึงการออกแบบ
ประสบการณใหกับลูกคาเพ่ือสรางความผูกพันระหวางลูกคากับแบรนด 

This course provides students about the concepts of experience and creative 
management with customers. It covers the processes of creative management within 
organizations and customer experience. This course also focuses on an applying knowledge 
to the creative design and development of products and services, including customer 
experience in order to create customer and brand engagement. 

 
MNG61-623 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

Management of Innovation and Technology 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดหลักในการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม โดยครอบคลุมกับการประยุกตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการตัดสินใจทางการจัดการ 

This course provides students about the concepts of innovative management and 
technologies relating to management. It covers principles and processes of innovative 
management, and applying of innovation and technologies in managerial decision making. 
 
MNG61-624 การจัดการเชิงกลยุทธ  

Strategic Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวคิดหลัก เครื่องมือและหลักการในการกำหนดกลยุทธและการวิเคราะหการแขงขัน 
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและความอยู
รอดขององคกรภาคธุรกิจ นอกจากนั้นวิชานี้ยังมุงเนนไปท่ีการวิเคราะหขอมูล กระบวนการขององคกร และ
ทักษะของผูบริหารทางธุรกิจและการตัดสินใจท่ีตองใชกลยุทธในการกำหนดตำแหนงทางธุรกิจ กำหนดขอบเขต   
ขององคกร และเพ่ิมผลกำไรในระยะยาวในกรณีท่ีเกิดความไมแนนอนทางการแขงขัน 

This course introduces the key concepts, tools, and principles of strategy 
formulation and competitive analysis. It is concerned with managerial decisions and actions 
that affect the performance and survival of business enterprises.  Moreover, this course 
focused on the information analysis, organizational processes, and skills and business 
judgment managers must use to devise strategies, position their businesses, define 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564



มคอ.2 

 25 

organization boundaries and maximize long-term profits in the face of uncertainty 
competition. 
 
MNG61-631 การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

Sustainable Tourism Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดและหลักการของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน มาตรการ การวางแผน และการ
ควบคุม    ในการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในธุรกิจการทองเท่ียวและโรงแรม  โดยครอบคลุม
องคประกอบและรูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  ผลกระทบการทองเท่ียว กลยุทธการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน ตลอดจนการวิเคราะหและอภิปรายจากกรณีศึกษา 

This course provides students about the concepts and principles of sustainable 
tourism, regulations, planning and monitoring of sustainable tourism management in the 
tourism and hotel business. This course also covers components and types of sustainable 
tourism, tourism impact, and sustainable tourism development strategies, including analysis 
and discussion from case studies. 
 
MNG61-632 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณเพ่ือการทองเท่ียว 

Experience and Creative Management in Tourism 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดหลักในการจัดการเชิงสรางสรรค และการสรางประสบการณใหกับ
นักทองเท่ียว      โดยเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเชิงสรางสรรคภายในองคกร และการสรางประสบการณ
ใหกับนักทองเท่ียว โดยเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงไปสูการออกแบบและพัฒนาสินคาหรือบริการเชิง
สรางสรรค รวมถึงการออกแบบประสบการณใหกับนักทองเท่ียวเพ่ือสรางความผูกพันระหวางนักทองเท่ียวกับ
แบรนด 

This course provides students about the concepts of experience and creative 
management with tourists.  It covers the processes of creative management within 
organizations and tourist experience. This course also focuses on an applying knowledge to 
the creative design and development of products and services, including tourist experience 
in order to create tourists and brand engagement. 
 
MNG61-633 การประยุกตใชส่ือดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการ

โรงแรม  
Applied Digital and Information System for Tourism and 
Hospitality 

4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำความรูเก่ียวกับการประยุกตใชสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและ
การโรงแรม ครอบคลุมถึงการวางแผนและจัดการสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศในการทองเท่ียวและโรงแรม                      
การประยุกตใชสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศในการเปนเครื่องมือการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม 

This course provides students about the knowledge of applying digital medias and 
information system for tourism and hotel.  This course also covers planning and managing 
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digital medias and information system for tourism and hotel, and applying digital medias and 
information system as tools for managing tourism and hotel.   

 
MNG61-634 นโยบายและการวางแผนทางการทองเท่ียวและการโรงแรม  

Policy and Planning in Tourism and Hotel 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดเก่ียวกับนโยบายและแผนทางการทองเท่ียวและการโรงแรม การวางแผน 
การจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยครอบคลุมบทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนา
องคกรทางการทองเท่ียวระดับชาติและระดับนานาชาติ การกำหนดแผนยุทธศาสตรภายใตบริบทการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตอนโยบายภาครัฐ การดำเนินงาน
ของธุรกิจทองเท่ียว การโรงแรม และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

This course provides students about the concepts of policy and plan in tourism and               
hotel planning, managing, and developing of tourism industry.  This course also covers 
government roles and policy in developing of international and national tourism 
organizations, and developing strategic plan within the context of change. This also includes 
roles and impacts of technologies in digital system toward government policy, tourism 
business operation, hotel and destination development. 
 
MNG61-641 บัญชีการเงิน การรายงานและเปดเผยขอมูล 

Financial Accounting, Reporting and Disclosure 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเรียนรูการบัญชีการเงินเบื้องตนและประเด็นท่ีสำคัญของรายงานทางการเงิน
ซ่ึงเปน  สิ่งสำคัญสำหรับผูใชขอมูลทางการเงิน หัวขอของรายวิชาครอบคลุมเรื่องการจัดทำงบการเงิน และ
กรอบของมาตรฐานบัญชีและระเบียบขอบังคับตางๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงประเด็นทางบัญชีท่ีเก่ียวของ
กับ สินทรัพยหนี้สิน สวนของเขาของ การวัดมูลคายุติธรรม และงบการเงินรวม นักศึกษาจะไดเริ่มเรียนเก่ียวกับ 
การวิเคราะหงบการเงินและการวิจัยเก่ียวกับการใชขอมูลทางการบัญชีในตลาดการเงิน 

This course provides students with an introduction to financial accounting, and 
highlights aspects of reporting that are important to users of financial information. The course 
covers the preparation of key financial statements and the frameworks of accounting 
regulation.  The course will also cover accounting issues related to assets, debt, equity, fair 
value measurement and consolidation.  Students will be introduced to financial statement 
analysis and research on the use of accounting information in financial markets. 
 
MNG61-642 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ 

Strategic Business Planning and Control 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาสามารถบูรณาการการบัญชี การจัดการกลยุทธ และการบริหารงานบุคคล 
โดยใชพ้ืนฐานความรูดานบัญชีเพ่ือการจัดการและการวางแผนธุรกิจและเห็นถึงความสัมพันธระหวางการ
จัดการกลยุทธ ขอมูลทางบัญชีเพ่ือการจัดการ และการออกแบบระบบการควบคุม ในการตอบสนองความ
ตองการของบุคลากรและองคกร 
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This course enables students to integrate accounting, strategy and people starting 
with an introduction to core areas of management accounting and business planning. It then 
explores relationships between strategy, management accounting information, and the 
design of control systems, taking into account the needs of both people and organizations. 

 
MNG61-643 การจัดการทางการเงินรวมสมัย 

Contemporary Financial Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนศึกษากรอบการตัดสินใจดานการลงทุน การตัดสินใจดานจัดหาเงินทุน ตนทุนทาง
การเงินเฉลี่ยของเงินทุน และการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจ  ศึกษาถึงตลาดเงินและ
เครื่องมือทาง  การเงินท่ีสำคัญท่ีใชในการจัดการองคการ เทคนิคทางการเงิน การประเมินมูลคาตราสารหนี้
และตราสารทุน การวางแผนงบประมาณขององคกรธุรกิจ ความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยง รวมถึง
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด   

This course will develop a framework for analyzing a firm’ s investment, financing 
and dividend policy decisions, providing concepts and analytical tools that are based on the 
fundamental principles of modern financial theory. Students will examine financial markets 
and the key financial tools used in managing organizations. Students will study  the concept 
of valuation of both debt and equity securities, budgeting, risk and diversification, the 
efficient market hypothesis. 
 
MNG61-644 ประเด็นรวมสมัยทางการบัญชีและการจัดการการเงิน 

Contemporary Issues in Accounting and Financial 
Management 

4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจถึงบทบาทของการบัญชีและการเงินในธุรกิจและสังคมตลอดจนการ
พัฒนาทักษะการวิพากษและการวิเคราะหของนักศึกษาในประเมินประเด็นปญหารวมสมัยทางการบัญชีและ
การจัดการการเงินในองคกร 

This course enables students to gain a thorough understanding of the role of 
accounting and finance in business and society.  Students will develop their critical and 
analytical skills to evaluate relevant contemporary issues in accounting and financial 
management in organizations.  
 
MNG61-651 เศรษฐศาสตรจุลภาค  

Microeconomics 
4(4-0-8) 

วิชานี้นำเสนอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจุลภาคในหัวขอตอไปนี้ ทฤษฎีผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต 
โครงสรางตลาด ทฤษฎีวาดวยอุปสงคและอุปทานของปจจัยการผลิต กลไกการกำหนดราคา ทฤษฎีดุลยภาพ
ท่ัวไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ความลมเหลวของระบบตลาด ทฤษฎีเกมส  

This course offers microeconomics theories in the following topics:  consumer 
theory, production theory, market structure; theory of demand and supply of production 
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factors, price determination mechanism; general equilibrium, welfare economics, market 
failure, game theory. 
 
MNG61-652 เศรษฐศาสตรมหภาค  

Macroeconomics 
4(4-0-8) 

วิชานี้ นำเสนอแบบจำลองการเติบ โตของ Solow แบบจำลอง Ramsey-Cass-Koopmans 
แบบจำลองท่ี    ทับซอนกัน โมเดลการเจริญเติบโตภายใน ทฤษฎีวงจรธุรกิจท่ีแทจริง ทฤษฎีใหมเก่ียวกับความ
ผันผวน       ทางเศรษฐกิจของเคนเซ่ียนและทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคสมัยใหม ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการ
วางงานอัตราเงินเฟอ เสถียรภาพโดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  

This course introduces the Solow growth model, the Ramsey-Cass-Koopmans 
model, the overlapping-generations model, the endogenous growth models, real – business - 
cycle theory, the new Keynesian theories of economic fluctuations and modern 
macroeconomic theory are explored. Theories of investment; theories of unemployment, 
inflation, stabilization using monetary, and fiscal policies are included. 
 
MNG61-653 เศรษฐมิติ  

Econometrics 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำการวิเคราะหสมการถดถอยและวิธีการประมาณคาอ่ืนๆ ซ่ึงหัวขอท่ีครอบคลุม ไดแก 
การประมาณคาดวยวิธีกาลังสองนอยท่ีสุดแบบธรรมดาและแบบท่ัวไป กำลังสองนอยท่ีสุดไมเปนเสนตรง วิธี
กำลังสองนอยท่ีสุดแบบสองข้ันตอน วิธีการโมเมนตแบบท่ัวไป และการประมาณการความเปนไปไดสูงสุด  

This course Introduces regression analysis and other estimation methods; Topics 
covered include: ordinary and generalized least squares, non-linear least squares, two-stage 
least squares, generalized method of moments, and maximum likelihood estimation. 
 
MNG61-654 เศรษฐศาสตรการจัดการ  

Managerial Economics 
4(4-0-8) 

วิชานี้ไดประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ลักษณะของกำไรและการ
วัดผลกำไรของตลาดการแขงขัน การวิเคราะหอุปสงค การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการ
ดำเนินงาน  ของธุรกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดนโยบายการผลิต การตัดสินใจลงทุน การ
โฆษณาและ    การตั้งราคาสินคา  

This course applies economic theories for business decisions: characteristics of profit 
and profit evaluation in competitive market, demand analysis, effects of a changing economy 
on business operations for short-term and long-term periods, production policies preparation, 
investment decisions, advertising and pricing decisions 
 
 1.3) กลุมวิชาสัมมนา 
MNG61-681  สัมมนา 1         2(0-4-2)* 
  Seminar 1 
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รายวิชานี้ใหนักศึกษาไดนำเสนอความกาวหนาในการดำเนินการวิจัยท่ีไดศึกษา คนควา และทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ จากวารสาร/เอกสารทางวิชาการดานการจัดการ วิเคราะหและสรุปประเด็นเพ่ือ
การนำเสนอเนื้อหาแบบปากเปลา การอภิปราย ตั้งคำถามและตอบขอซักถาม และเขียนรายงาน 

This course provides students the opportunity to present the research progress - self 
study, literature search and systematic review from management journals. This course also 
urges students to analysis and summarising for oral presentation; discussion, and preparing 
reports.    
 
MNG61-682  สัมมนา 2         2(0-4-2)* 
  Seminar 2 

รายวิชานี้ใหนักศึกษาไดนำเสนอความกาวหนาในการดำเนินการวิจัยท่ีไดศึกษา คนควา และทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ จากวารสาร/เอกสารทางวิชาการดานการจัดการ วิเคราะหและสรุปประเด็นเพ่ือ
การนำเสนอเนื้อหาแบบปากเปลา การอภิปราย ตั้งคำถามและตอบขอซักถาม และเขียนรายงาน 

This course provides students the opportunity to present the research progress - self 
study, literature search and systematic review from management journals. This course also 
urges students to analysis and summarising for oral presentation; discussion, and preparing 
reports.       
    

2) หมวดวิชาเลือก  
MNG61-711 หัวขอเฉพาะดานทางการจัดการ 

Special Topics in Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเลือกประเด็นหรือปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ หรือสาขาวิชาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยคนหาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห วิพากษ และอภิปรายในประเด็น
ตาง ๆ โดยเนนใหนักศึกษาสามารถกำหนดแนวทางในการแกปญหาหรือจัดการกับประเด็นตาง ๆ ได 

This course provides studetns the opportunity to choose issues or problems in 
regarding to management or related fields.  Students will search for information, concepts, 
theories, and case studies in order to analyze, critique, and discuss those issues. This course 
also urges students to develop guidelines for solving or managing problems. 
 
MNG61-721 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ  

Business Analytics 
4(4-0-8) 

วิชานี้แนะนำแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงธุรกิจ โมเดลและเครื่องมือท่ีใชการวิเคราะหเชิงธุรกิจ 
การใชประโยชนจากอภิมหาขอมูล และปญญาประดิษฐในการจัดการและการตัดสินใจ การวิเคราะหขอมูลทาง     
การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน และการวิเคราะหขอมูลการวิจัยตลาด ตลอดจน
การประยุกตใชการวิเคราะหเชิงธุรกิจกับกรณีศึกษา 

This course provides students about concepts, models, and tools for business 
analytics, including utilizing the big data and artificial intelligence in management and 
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decision making, data analysis in production and operation, finance, and marketing. This also 
includes an applying of business analytics with case studies. 
 
 
MNG61-722 ภาวะผูนำและการจัดการองคกร  

Leadership and Organization Culture 
4(4-0-8) 

วิชานี้ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางภาวะผูนำและวัฒนธรรมองคกร โดยเนนในเรื่องของหลักการ ทฤษฎี
ภาวะผูนํา องคประกอบท่ีแสดงภาวะผูนํา รวมถึงบทบาทหนาท่ีของผูนํา คุณลักษณะของผูนํา รูปแบบภาวะ
ผูนํา การเสริมสรางวิสัยทัศน ภาวะผูนํากับการตัดสินใจ การประสานงาน  ระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ 
และการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังทฤษฎีวัฒนธรรมขององคกร ความสำคัญและรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกร  องคการและสิ่งแวดลอม การขัดเกลาทางสังคม การสราง การบำรุงรักษาและการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร  วัฒนธรรมยอยและวัฒนธรรมแยง ภาวะผูนำทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคกร
และรูปแบบการสื่อสาร 

This course examines the interaction between leadership and organizational culture, 
with an emphasis in the theoretical principles of leadership; components of leadership; role 
and function of leaders; leaders’characteristics; leadership models; vision building; leadership 
and decision making; coordination inside and outside organization; development of leaders’ 
creativity including organizational culture theory ; substance and forms of organizational 
culture; organization and environment; organizational socialization; creation, maintenance, 
and change of organizational culture; subcultures and countercultures; cultural leadership; 
organizational culture and communication models. 
 
MNG61-723 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม  

Corporate Social Responsibility Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ แนวคิด พัฒนาการ บทบาทและลักษณะของความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  รวมท้ังเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการรับผิดชอบ
ตอสังคมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำเสนอกลยุทธหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการรับผิดชอบตอ
สังคมไดอยางเหมาะสม 

The course studies about definition, significance, concept, development, role and 
characteristic of business organization in term of corporate social responsibility. To learn 
strategies and business model based on corporate social responsibility concept. The student 
can create the appropriate strategy and business model based on corporate social 
responsibility principle.  
   
MNG61-724 การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสรางสรรค  

Creative Digital Economy 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำกระบวนทัศน มุมมอง และกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลเชิง
สรางสรรค โดยเนนการใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับประเภทของเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีสามารถนำมาประยุกต
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ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคดิจิทัล นอกจากนี้วิชานี้ยังมุงเนนใหนักศึกษาไดอภิปราย และ
วิพากษเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสรางสรรค 

This course provides students about paradigm, perspective, and processes of 
creative digital economy management.  This course focuses on learning process about the 
type of creative economy which be able to apply for creating competitive advantage in the 
digital era. Furthermore, this course also urges students to discuss and critique about creative 
digital economy system. 

 
MNG61-731 การจัดการสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

Spa and Wellness Tourism Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การออกแบบพ้ืนท่ีและ
ระบบการบริการสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมถึงการ
วางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑดานสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพสำหรับกลุมลูกคาแตละประเภท       
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพ่ืองานสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในโรงแรม กฎหมายและจริยธรรม
ท่ีเก่ียวของ 

This course provides students about the concepts of spa and wellness tourism 
management, area and service system design for spa and wellness tourism, and area 
management.  This course also covers planning of marketing plan, developing spa and 
wellness tourism product for different types of customers, managing and developing staffs 
for spa and wellness in hotel, and exploring laws and regulations. 
 
MNG61-732 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร  

Hotel and Restaurant Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำความรูเก่ียวกับการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร การวางแผนและออกแบบ
กระบวนการบริการในงานโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการดานการใหบริการลูกคา และการจัดการดาน
คุณภาพ โดยเนนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห อภิปรายและวิพากษการจัดการโรงแรมและภัตตาคารจาก
กรณีศึกษา 

This course provides students about the knowledge of hotel and restaurant 
management, planning and designing service process in hotel and restaurant, customer 
service management, and quality management. This course focuses on developing students 
to analyze, discuss, and critique hotel and restaurant management from case studies.   
 
MNG61-733 การจัดการแหลงทองเท่ียว  

Destination Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำหลักการของการจัดการแหลงทองเท่ียว การประเมินศักยภาพและมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว และการประเมินผลกระทบจากการทองเท่ียว โดยครอบคลุมแนวคิดการกำหนดขีดความสามารถใน
การรองรับไดดานการทองเท่ียว โดยเนนใหนักศึกษาสามารถประยุกตหลักการจัดการในการจัดการแหลง
ทองเท่ียวในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ 
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This course provides students about the principles of destination management, 
evaluating potential and standard of destination, and also evaluating tourism impact. This 
course also covers the concepts of tourism carrying capacity. This course also focuses on 
urging students to apply principles of tourism destination management in different levels: 
community, nation, and international. 
 
 
 
 
MNG61-734 การเปนผูประกอบการในการจัดการการทองเท่ียว Entrepreneurship 

in Tourism Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้จะแนะนำแนวคิด หลักการ และวิธีการในการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
และสามารถเปนท่ีปรึกษาใหกับผูประกอบการดานอุตสาหากรรมการทองเท่ียว โดยเนนการประยุกตแนวคิด
การจัดการสมัยใหมกับการจัดการการทองเท่ียว รวมท้ังการกระตุนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห วิพากษและ
อภิปรายเก่ียวกับแนวคิดการเปนผูประกอบการ ตลอดจนการเรียนรูจากกรณีศึกษาในการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

This course provides students about concepts, principles, and methods for being 
entrepreneur in tourism management, and be able to be consultants of entrepreneurs in 
tourism industry. This course also focuses on applying modern management concepts with 
tourism management, including urging students to analyze, critique, and discuss entrepreneur 
concepts.  This course also urges students to learn from case studies of entrepreneurs in 
tourism management. 
 
MNG61-741 การวิเคราะหงบการเงินและประเมินมูลคากิจการ 

Financial Statement Analysis and Firm Valuation 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนการศึกษาความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการวิเคราะหและประเมินมูลคาทาง
การเงินโดยเนนประเด็นทางการบัญชีภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นักศึกษาจะตองสามารถอธิบาย
และเขาใจถึงผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมีตอการวิเคราะหงบการเงินและประเมินมูลคา
กิจการ 

The overall aim of the course is to develop the student’s theoretical and practical 
knowledge in financial statement analysis and valuation with a clear focus on accounting 
issues under financial reporting standards. Students are expected to explain and understand 
how financial reporting standards issues interact with financial statement analysis and 
company valuation. 
 
MNG61-742 การจัดการและการวิเคราะหการลงทุน 

Investment Management and Analysis 
4(4-0-8) 
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วิชานี้มุงเนนการศึกษาทฤษฎีการบริหารการลงทุนและมูลคาของตราสารทางการเงิน ประกอบดวย 
ความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัดสรรสินทรัพยการบริหารกลุมหลักทรัพย แบบจำลองการกำหนดราคา
ทรัพยสิน การวิเคราะหหุนสามัญ พันธบัตร และตราสารอนุพันธ 

This course focuses on the theory of investment management and security values. 
Topics include risks and returns; asset allocation; portfolio management; asset pricing 
models; the analysis of common stock, bonds, and derivatives. 
 
MNG61-743 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 

Corporate Governance and Social Responsibility 
4(4-0-8) 

วิชานี้มุงเนนความเขาใจของนักศึกษาเก่ียวกับการเชื่อมโยงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน 
ผานแนวคิดดานการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และความยั่งยืนขององคกร สามารถวิเคราะหประเด็น
ปญหาดานจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนทางธุรกิจได โดยอาศัยความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณ และความโปรงใสในการกำกับ
ดูแลกิจการ และเขาใจวาประเด็นเหลานี้มีผลตอการกำหนดนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจน
ผลประโยชนและสิทธิของผูมีสวนไดเสียอยางไร 

This course is designed to develop students’ understanding of the underlying links 
in today’ s business environment with concepts of corporate governance, ethics and 
organizational sustainability. It enables students to critically analyze ethical issues that arise 
in business life will be enhanced by knowledge related to ethics and transparency in 
corporate governance, and how these issues impact on policy formulation and 
implementation as well as stakeholders’ interests and rights.  
 
MNG61-744 การจัดการความเส่ียง 

Risk Management 
4(4-0-8) 

วิชานี้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในสถาบัน ความจำเปนของจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง 
ตลอดจนประเด็นปญหาท่ีเกิดในปจจุบันครอบคลุมถึงแรงผลักดันท่ีอยูเบื้องหลังการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรและ  การกำกับดูแลกิจการท่ีดีอธิบายถึงความสัมพันธระหวางการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

This course provides an introduction to risk management in institutions. It looks at 
importance of risk management, identification of risks, as well as current issues. It covers the 
impetus behind enterprise risk management and the related corporate governance.             
It explains the relationship between corporate governance, internal control and risk 
management. It deals with different stages within the overall risk management process. 
 
 
 
MNG61-751 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  

Environmental Economics 
4(4-0-8) 
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วิชานี้นำเสนอประเด็นดานสิ่งแวดลอมจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไมและน้ำจืด นโยบายดานมลพิษทางอากาศ
น้ำและมลพิษท่ีเปนพิษ ปญหาระหวางประเทศเชนการพัฒนาท่ียั่งยืน  

This course offers environmental issues from an economic perspective; relation of 
the environment to economic growth; management of natural resources such as forest and 
fresh water; policies on air, water, and toxic waste pollution; international issues such as 
sustainable development 
 
MNG61-752 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม  

Behavioral Economics 
4(4-0-8) 

วิชานี้ ศึกษาตัวแบบทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนการนำเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีผนวกรวมกับ
สมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเปนไปไดทางจิตวิทยาพิจารณาถึงตัวแบบใหมๆท่ีชวยเพ่ิมความสามารถในการ
คาดการณและทำความเขาใจกับปรากฏการณตางๆ รวมถึงความเอ้ือเฟอ ความเชื่อใจ และการตอบแทนซ่ึงกัน
และกัน การผัดวันประกันพรุง และการควบคุมตนเอง  

This course will study economic models in which mainstream economic are 
combined with psychologically plausible assumptions on behavior. We consider whether the 
new models improve ability to predict and understand phenomena including altruism, trust 
and reciprocity, procrastination, and self-control. 
 
MNG61-753 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ  

Project Feasibility Analysis 
4(4-0-8) 

วิชานี้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีการวัดตนทุนแลผลตอบแทนของโครงการภายใตโครงสรางตลาด
ตาง ๆ    ความแตกตางระหวางตนทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตรศึกษาการเลือกใช
เกณฑ   ในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราสวนลด การคำนวณและใชราคาตลาดและราคาเงา          
การใชอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา และการคำนวณคาสินคาท่ีไมมีราคาตลาด  

This course examines the concepts and theories of cost and benefits 
measurement of projects under different market structures, differences between cost and 
benefit in business and in economics. We will study on selection criteria for investment 
decision, principles in choosing discount rates, calculating the market and shadow price, 
using the market exchange rate and the exchange rate shadows, and calculating goods 
without market price. 
 
MNG61-754 อนุกรมเวลาและการพยากรณทางธุรกิจ  

Time series and Business Forecasting 
4(4-0-8) 

วิชานี้ศึกษาตัวแบบเบื้องตน ความสัมพันธระหวางตัวแบบทางเศรษฐศาสตรและตัวแบบทางเศรษฐ
มิติการทดสอบตัวแบบ การพยากรณการวิเคราะหอนุกรมเวลาของตัวแปรเศรษฐกิจและธุรกิจ และการ
ประยกุตเศรษฐมิติ โดยการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวของและการปฏิบัติจริง  
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This course will study classical models, relationship between economic model and 
econometric model, testing model, forecasting time series analysis of economic and business 
variables, and application of econometric studies by the work involved and practicality. 
 

3) หมวดวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ    
MNG61-990 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาศึกษาวิจัยในประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการใน
สาขาวิชาหนึ่งตามท่ีกำหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร ภายใตการดูแลแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาการ
วิทยานิพนธ โดยมุงเนนในการพัฒนาวิทยานิพนธมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยนักศึกษาตองนำเสนอการวิจัยและจัดทำรายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน และมีการเผยแพร
ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ 

This course gives students the opportunity to conduct research on management 
issues related to the student’s selected field of study as specified in the curriculum structure 
under the supervision of the thesis advisor. This course also focuses on the development of 
high quality thesis, and renders academic and professional advancement. Students have to 
demonstrate with standardized research process and research report, including publish a 
research paper in national journals. 

 
MNG61-991 วิทยานิพนธ 16 หนวยกิต 
 Thesis  

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาศึกษาวิจัยในประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการใน
สาขาวิชาหนึ่งตามท่ีกำหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร ภายใตการดูแลแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาการ
วิทยานิพนธ โดยนักศึกษาตองนำเสนอการวิจัยและจัดทำรายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน และมีการ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ 

This course gives students the opportunity to conduct research on management 
issues related to the student’s selected field of study as specified in the curriculum structure 
under the supervision of the thesis advisor. Students have to demonstrate with standardized 
research process and research report, including publish a research paper in national journals. 
 
MNG61-910 การคนควาอิสระ 4 หนวยกิต 
 Independent Study  

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝนศึกษาวิจัยและคนควาดวยตนเองในในประเด็นปญหาท่ี
เก่ียวของ     กับการบริหารจัดการในสาขาวิชาหนึ่งตามท่ีกำหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร ภายใตการดูแล
แนะนำ     ของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ โดยนักศึกษาตองนำเสนอการวิจัยและจัดทำรายงานทางการ
ศึกษาอยางมีมาตรฐาน  

This course gives students the opportunity to practice research and independent 
study on management issues related to the student’s selected field of study as specified in 
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the curriculum structure under the supervision of the independent study advisor. Students 
have to demonstrate with standardized research process and research report. 
 

3.2   ช่ือ ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร 

ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน
,ปที่สำเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปยอนหลัง 

1. รองศาสตราจารย นายศิวฤทธิ ์
พงศกรรังศิลป 

Ph.D. (Management Studies in Marketing), 
University of Exeter, UK, 2553 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแมโจ,  2542 
บธ.บ. (การตลาด), เกยีรตินยิมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลัยแมโจ,  2539 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง) 
 
 

2. ผูชวยศาสตราจารย นางปานแกวตา  
ลัคนาวานิช 

Ph.D. (Accounting), Universiti Utara 
Malaysia, Malaysia, 2556 

บช.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2545 

บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2543 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง) 
 

3. ผูชวยศาสตราจารย นางรุงรวี จิตภักดี Ph.D. (Regional and Rural Development 
and Planning) 
Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2554 
M.B.A (International Tourism and 
Hospitality Management) Griffith 
University, Australia, พ.ศ. 2547 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2544 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. 2535 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง) 
 

2. ผูชวยศาสตราจารย นางพิมพลภัส  
พงศกรรังศิลป 

Ph.D. (Management Studies), University of 
Exeter, UK, 2554 
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2545 
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2542 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

3. ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสมจินตนา  
คุมภัย 

รป.ด.(การบริหารทรัพยากรมนุษย), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2532  

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
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ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน
,ปที่สำเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปยอนหลัง 

4. ผูชวยศาสตราจารย นางภัทรวรรณ    
แทนทอง   
 
 
 

Ph.D. (Marketing and International 
Business), Old Dominion University, U.S.A., 
2546 
M.B.A. (Marketing), Old Dominion 
University, U.S.A., 2540 
M.B.A. (Business Administration), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, 
2538 
B.A.(Laws),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2535 
B.A. (Economics), มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
,2523 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

5. ผูชวยศาสตราจารย นางชูลีรัตน  
คงเรือง 

Ph.D. (Economics),  
Nagoya University, 2547 

M.Econ. (Economics),  
Wakayama University, 2544 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

6. ผูชวยศาสตราจารย นางอรอนงค เฉียบแหลม Ph.D. (Natural Resources Management), 
Asian Institute of Technology, 2557      
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2548 
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2545        

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

7. อาจารย นายปยะ ปานผูมีทรัพย Ph.D. (Energy Economics and Finance) :  
Heriot – Watt University (U.K.), 2555 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ), สถาบันบณัฑิต
พัฒน-บริหารศาสตร, 2538 
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

8. รองศาสตราจารย นางสาวจรรยา  
ชาญชัยชูจิต 

Doctor of Philosophy  (Logistics and 
Supply Chain Management), Curtin 
University ประเทศออสเตรเลีย,2558 
Master of Science ( Operational Research 
),University of Hertfordshire ประเทศอังกฤษ 
2543 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

9. อาจารย นาสาววิภาวรรณ  
กล่ินหอม 

Ph.D. (Human Resource Development),      
มหาวิทยาลัยบูรพา,2555  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการองคการ), 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541   

พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2535 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
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ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน
,ปที่สำเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปยอนหลัง 

10. อาจารย นายพงษพันธุ คำพรรณ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตรการศึกษา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ),  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

12. ผูชวยศาสตราจารย นายไพโรจน นวลนุม Ph.D. (Environmental Strategy), University 
of Surrey, 2557 

วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2545 

มีผลงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด 
(ภาคผนวก ง.) 
 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลักสูตรกำหนด ซ่ึงอาจจะเปนการเขารวมสัมมนา รับฟง
การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ โดยนักศึกษาตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ
ผานการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และผลการสอบประมวลความรูของนักศึกษา 

4.2 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 3 ของปการศึกษาท่ี 1 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร - 
วันศุกร และอาจจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย 
 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย  
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรแผน ก. แบบ ก.1 ทำวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต แผน ก.    

แบบ ก.2 ทำวิทยานิพนธ 16 หนวยกิต โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร หรือ 
หลักสูตรแผน ข. การคนควาอิสระ 4 หนวยกิต 

5.1 คำอธิบายโดยยอ 
โดยการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรในการทำหนาท่ีใหคำปรึกษาท้ังทางวิชาการและงานวิจัยและควบคุมการทำ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยใหคำปรึกษาในการเขียน และเรียบเรียง
วิทยานิพนธ การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระสามารถ
จัดทำไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตองเปนผูท่ีมีความรูทางดานการจัดการสมัยใหม รวมถึงความสามารถในการ

คนหาองคความรู หรือแนวทางการแกไขปญหาดวยงานวิจัย สามารถประยุกตองคความรู แนวคิด และทฤษฎี
ในการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธภาพ 

5.3 ชวงเวลา  
           แผน ก แบบ ก1 

• เริ่มทำวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  

• ควรผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 แผน ก แบบ ก2 

• เริ่มทำวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2  

• ควรผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 แผน ข 

• เริ่มทำการศึกษาอิสระตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 3  

• ควรผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาท่ี 3 ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

5.4 จำนวนหนวยกิต  
5.4.1 หลักสูตรแผน ก 1 ทำวทิยานิพนธ 48 หนวยกิต 
5.4.2 หลักสูตรแผน ก 2 ศึกษารายวชิาบังคับ 16 หนวยกิค รายวิชาสาขา 16 หนวยกิต และทำ

วิทยานพินธ 16 หนวยกิต 
5.4.3 หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 16 หนวยกิต รายวชิาสาขา 16 หนวยกิต ศึกษาคนควา

อิสระ 4 หนวยกิต และศึกษารายวิชาเลือก 12 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

การจัดการหลักสูตรกำหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ การกำหนดระยะเวลาและชวงเวลาท่ีใหนักศึกษาเขาพบลวงหนาตามการนัดหมาย และกระบวนการอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการทำวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก. ตองมีการนำเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ สำหรับการคนควาอิสระ หลักสูตรกำหนดใหมีการนำเสนอผล
การศึกษาการคนควาอิสระไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา มีกระบวนการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

5.5.1 หลักสูตรแผน ก วิทยานิพนธ 
กระบวนการ ชวงเวลา 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาท่ี 1 
2. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ทุกชวงเวลา 
3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทุกชวงเวลา 
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5.5.2 หลักสูตรแผน ข การคนควาอิสระ 
กระบวนการ ชวงเวลา 

1. การแตงตั้งท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ภาคการศึกษาท่ี 1 
2. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ทุกภาคการศึกษา 
3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ ทุกชวงเวลา 
4. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ทุกชวงเวลา 
5. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ทุกชวงเวลา 
6. การสอบประมวลความรู ทุกภาคการศึกษา 

โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรจะแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 1 เพ่ือใหคำปรึกษาท้ังการเรียน และแนวทางการทำวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

  กระบวนการประเมินผลเพ่ือสำเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวย
การศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงการประเมินผลแตละรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลกัสูตร 

 โดยในสวนของวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ มีกระบวนการดังนี้ 
 5.6.1 หลักสูตรแผน ก. วิทยานิพนธ  
1) การสอบโครงรางวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีประสงคขอยื่นสอบโครงรางวิทยานิพนธและไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสามารถยื่นคำรองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
หลักสูตรในการแตตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

2) การสอบปองกันวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีประสงคขอยื่นสอบปองกันวิทยานิพนธและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสามารถยื่นคำรองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
หลักสูตรในการแตตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

3) การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 
- นักศึกษาแผน ก. แบบ ก.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 อยางนอย 1 เรื่อง 

- นักศึกษาแผน ก. แบบ ก.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 อยางนอย 1 เรื่อง 

5.6.2 หลักสูตรแผน ข. การคนควาอิสระ 
1) นักศึกษาตองสอบผานการประมวลความรู โดยการประมวลความรู สามารถดำเนินการไดในกรณีท่ี

นักศึกษาหลักสูตรเรียนในรายวิชาบังคับและวิชาบังคับสาขาครบทุกวิชา และไดผลการศึกษาคิดเปนคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 โดยมีกำหนดระยะเวลาในการประมวลความรู หลังจากสิ้นภาคการศึกษาในทุกภาค
การศึกษา 
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2) การสอบโครงรางการคนควาอิสระ นักศึกษาท่ีประสงคขอยื่นสอบโครงรางการคนควาอิสระ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสามารถยื่นคำรองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำหลักสูตรในการแตตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ โดยใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

3) การสอบปองกันการคนควาอิสระ นักศึกษาท่ีประสงคขอยื่นสอบปองกันการคนควาอิสระ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสามารถยื่นคำรองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
หลักสูตรในการแตตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

4) การตีพิมพเผยแพร รายงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระ ตองไดรับการ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได อยางนอย 1 เรื่อง 
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5.7 แนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โมเดลยุโรป พ.ศ. 2561 
     5.7.1 แผนผังกระบวนการศึกษาหลักสูตรปรญิญาโท โมเดลยุโรป 12 เดือน สำหรับ Research Program แผน ก แบบ ก1 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการ 
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5.7.2 แผนผังกระบวนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท โมเดลยุโรป 18 เดือน สำหรับ Coursework Program แผน ก แบบ ก2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการ 

 
 
 
 

 
5.7.3 แผนผังกระบวนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท โมเดลยุโรป 18 เดือน สำหรับ Coursework Program แผน ข หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ดานทักษะการพัฒนา บริหารจัดการ
และการประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของกรณีศึกษา เนนให
นักศึกษาคนควาจากธุรกิจจริง 
2. การบูรณาการรายวิชาและเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจมารวม
ใหความรูและมุมมองการบริหารจัดการ 
3. สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาโดยสอดแทรกกิจกรรมการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการท่ีประสบความสำคัญในทุกระดับ 

2.ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ 
 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและในองคกร 
2. การเพ่ิมทักษะการเรียนรู สรางแรงจูงใจใหเห็นถึงประโยชน
ของเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. การเปดโอกาสและกระตุนใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม 
นำมาเปนกรณีศึกษาในชั้นเรียน  

3.ดานภาวะการเปนผูนำ คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 
  
 

1. การพัฒนาภาวะผูนำโดยใหลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาท่ี
เก่ียวของ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการ
ทำงานเปนทีมผานการทำงานกลุม 
2. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในกระบวนพัฒนานักศึกษา รวมท้ังจัดหาวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจท่ีไดการยอมรับวาดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษา     
3. กระตุนใหนักศึกษาตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ รูจัก การ
เสียสละเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. แสดงออกถึงความซ่ือสัตย สุจริต   
2. มีระเบยีบ วินัยและ รับผิดชอบตอตนเอง สงัคม และมีจิตสาธารณะ 
3. มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
5) การเรียนรูผานโครงงาน 
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6) กิจกรรมกลุม (Group Process) 
7) การจัดการความรู (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
10) การเรียนรูผานการทำงานกลุมโดยใช Project-based Learning 
11) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
12) การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการสงงาน  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงตอเวลา 
2) การมีสวนรวมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
4) การนำเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนรูและการทำงาน 

 7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนคิด (Reflection) ผานการบันทึกการ 
 เรียนรู (Journal Reflection) 

8) ดูพฤติกรรมในการเขาเรียนความรับผิดชอบท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม 
2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1. สามารถอธิบายถึง ความรูในหลักการ และทฤษฎีในรายวิชา หรือศาสตรท่ีเรียน  
2. สามารถบูรณา การความรูพ้ืนฐานใน รายวิชาตางๆ ดานการบริหารจัดการได 
3. มีความรอบรูในศาสตรทางการจัดการและสามารถประยุกตความรอบรูนั้นไปประยุกตใชใน
การทำงานในอนาคตได     

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงตาง ๆ  
7) การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุม 
10) การทำงานในชั้นเรียน  

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
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4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสรางสรรคผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
7) การนำเสนองาน 
8) การมีสวนรวมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโตตอบ ถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
. 1. สามารถแสดงออกถึง การคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ และมีเหตุผล  

2. สามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมท้ัง   
   หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม   
3. มีความใฝรู สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   
   เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลได   

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุมยอย 
4) กิจกรรมกลุม (Group Process) 
5) วเิคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรูผานการทำงานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรคงานศิลปะ 
 รวมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสรางสรรคผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
6) การนำเสนองาน (Presentation)  

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถทำงานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปน
อยางดี 

2. ความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง  
3. สามารถประสานความรวมมือกับบุคคลอ่ืน รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจน

มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ         
ความรับผิดชอบ 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุมยอย 
4) กิจกรรมกลุม (Group Process) 
5) วเิคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรูผานการทำงานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรคงานศิลปะ 
 รวมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ               
ความรับผิดชอบ 
1) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
2) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
3) การประเมินผลงานและสรางสรรคผลงาน 
4) การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
5) การนำเสนองาน (Presentation) 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกตใชหลักสถิติ หลักการทางคณิตศาสตร เพ่ือนำไปใชในการจัดการได 
2) สามารถสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และนำเสนอท้ังการพูดและการ

เขียนได  
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การจัดเตรียมอุปกรณ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการคนควาขอมูลของนักศึกษา 
2) สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสคิด วิเคราะห และใชขอมูลในการตัดสินใจ และนำเสนอ

ในรายวิชาตาง ๆ โดยกระตุนใหเกิดการวิเคราห วิพากษและอภิปรายในประเด็นตาง ๆ 
3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การคนหาขอมูล รวมถึงการนำเสนอ

ขอมูล 
4) การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง

กระตุนใหสงผลงานเขารวมนำเสนอ 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
2)  การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
3)  การนำเสนองาน (Presentation) 
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4)  การประเมินจากวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
5)  การนำเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการ 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามผลการ
เรียนรูแตละดานตามขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง โดยท่ีผลการเรียนรูแตละ
ดานมีความหมาย ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1. แสดงออกถึงความซ่ือสัตย สุจริต   
1.2. มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ 
1.3. มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. ดานความรู 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรูในหลักการ และทฤษฎีในรายวิชา หรือศาสตรท่ีเรียน  
2.2 สามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐานในรายวิชาตางๆ ดานการบริหารจัดการได 
2.3 มีความรอบรูในศาสตรทางการจัดการและสามารถประยุกตความรอบรูนั้นไปประยุกตใชในการทำงาน

ในอนาคตได     
3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถแสดงออกถึง การคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ และมีเหตุผล  
3.2 สามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมท้ังหาแนวทาง

ปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม   
3.3 มีความใฝรู สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา

ทักษะการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลได 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถทำงานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
4.2 ความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง  
4.3 สามารถประสานความรวมมือกับบุคคลอ่ืน รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีทักษะใน

การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถประยุกตใชหลักสถิติ หลักการทางคณิตศาสตร เพ่ือนำไปใชในการจัดการได 
5.2 สามารถสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และนำเสนอท้ังการพูดและการเขียนได 
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาโท 
 

•  ความรับผิดชอบหลัก           ο ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2.ดานความรู 3. ดานทักษะ   
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ดานทักษะ   
การวิเคราะห       

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1) หมวดวิชาบังคับ                

MNG61-611 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ                 

MNG61-612 หลักการจัดการ 1                

MNG61-613 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการวิจัยทางการจัดการ                

MNG61-614 หลักการจัดการ 2                

2) หมวดวิชาเฉพาะ                

2.1) วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ                

MNG61-621 การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด                 

MNG61-622 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณ                

MNG61-623 การจดัการนวัตกรรมและเทคโนโลยี                 

MNG61-624 การจัดการเชิงกลยุทธ                

2.2) หมวดวิชาเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ                

MNG61-631 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน                 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2.ดานความรู 3. ดานทักษะ   
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ   
การวิเคราะห        

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

MNG61-632 การจัดการเชิงสรางสรรคและประสบการณเพ่ือการทองเท่ียว                

MNG61-633 การประยกุตใชสื่อดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว
และการโรงแรม  

               

MNG61-634 นโยบายและการวางแผนทางการทองเท่ียวและการโรงแรม                 

2.3) หมวดวิชาเฉพาะสาขาการบัญชีและการเงิน                

MNG61-641 บัญชีการเงิน การรายงานและเปดเผยขอมูล                

MNG61-642 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ                

MNG61-643 การจัดการทางการเงินรวมสมัย                

MNG61-644 ประเด็นรวมสมัยทางการบัญชีและการจัดการการเงิน                

2.4) หมวดวิชาเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร                

MNG61-651 เศรษฐศาสตรจุลภาค                

MNG61-652 เศรษฐศาสตรมหภาค                

MNG61-653 เศรษฐมิติ                 

MNG61-654 เศรษฐศาสตรการจัดการ                

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2.ดานความรู 3. ดานทักษะ   
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ   
การวิเคราะห        

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3) หมวดวิชาสัมมนา                

MNG61-681 สัมมนา 1                
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MNG61-682 สัมมนา 2                

4) หมวดวิชาเลือก                

MNG61-711 หัวขอเฉพาะดานทางการจดัการ                

MNG61-721 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ                

MNG61-722 ภาวะผูนำและการจัดการองคกร                

MNG61-723 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม                

MNG61-724 การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสรางสรรค                

MNG61-731 การจัดการสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ                

MNG61-732 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร                

MNG61-733 การจัดการแหลงทองเท่ียว                

MNG61-734 การเปนผูประกอบการในการจัดการการทองเท่ียว                

MNG61-741 การวิเคราะหงบการเงินและประเมินมูลคากิจการ                

MNG61-742 การจัดการและการวิเคราะหการลงทุน                

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2.ดานความรู 3. ดานทักษะ   
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ   
การวิเคราะห        

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

MNG61-743 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม                

MNG61-744 การจัดการความเสี่ยง                

MNG61-751 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม                 

MNG61-752 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม                

MNG61-753 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ                

MNG61-754 อนุกรมเวลาและการพยากรณทางธุรกิจ                
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4) หมวดการคนควาอิสระ                

MNG61-910 การคนควาอิสระ                

5) หมวดวิทยานิพนธ                

MNG61-990 วิทยานิพนธ                

MNG61-991 วิทยานพินธ                
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560    
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 
ในการสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา มีกระบวนการทวนสอบ ดังนี้ 
1) ดำเนินการทวนสอบผานกระบวนการเรียนรูในรายวิชาแตละภาคการศึกษาดวยการกระตุนใหนักศึกษา

วิเคราะห วิพากษ และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2) ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และการ

สอบปองกันวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร 

3) นักศึกษาหลักสูตรแผน ข ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดวยการสอบประมวลความรู 
4) มีระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ในการควบคุมคุณภาพการ

เรียนการสอนของหลักสูตร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

ในการสอบมาตรฐานผลการเรียนรูภายหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีกระบวนการทวนสอบ ดังนี้ 
1) การติดตามและประเมินผลสภาวะการไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา ตำแหนงงานและความกาวหนาใน

สายงาน รวมถึงความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
2) การประเมินความพึงพอใจของผูสำเร็จการศึกษาตอการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท้ัง

ดานวิชาการ ความรูความสามารถเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
3) การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท้ังดาน

วิชาการ ความรูความสามารถเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
4) จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560   
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอยจำนวน 1 เรื่อง  

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำ
กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ังและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  ผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอ
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ฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
อยางนอยจำนวน 1 เรื่อง  

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ท่ีสืบคนได อยางนอยจำนวน 1 เรื่อง  

 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
 ในการเตรียมการพัฒนาอาจารยใหมใหมีความพรอมและมีความเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชา
ตาง ๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

- การสัมมนาหลักสูตรโดยเชิญอาจารยผูสอนท่ีประสบการณ และอาจารยใหมรวมสัมมนาหลักสูตรเพ่ือสราง
การรับรูและความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของหลักสูตร สิ่งท่ีตองการหรือเปาหมายในการจัดการหลักสตูร 

- การแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดและแนวทางในการควบคุมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ตลอดจนการให
คำปรึกษากับนักศึกษาท้ังดานการเรียน การวิจัย และการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

- การพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ  
- การจัดใหมีอาจารยอาวุโสท่ีมีประสบการณท้ังดานการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเปนพ่ีเลี้ยงและ

ใหคำแนะนำทางวิชาการ หรือการเรียนการสอน รวมถึงการนำขอมูลการประเมินผลการเรียนการสอนมาเปน
แนวทางในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไป 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการสอน ซ่ึงมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณไดนำมาตรฐาน UKPFS มาใชในการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
2.1.2 การสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสพัฒนาและเพ่ิมพูนความรูดานการบริหารจัดการ และดานอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการ ท้ังการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท้ังกับหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก 

2.1.3 การสงเสริมบรรยากาศวิชาการและบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยท่ีมีความรู 
ประสบการณ กับคณาจารยรุนใหม เพ่ือพัฒนาองคความรูและทักษะใหกับคณาจารย โดยเนนใหคณาจารยไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2.1.4 การสงเสริมใหคณาจารยมีโอกาสบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานภาคนอกท้ัง
เพ่ือการเปนหลักในถ่ิน ยังเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนเองจากฐานองคความรูภายนอก
มหาวิทยาลัย อันจจะเปนประโยชนตอการนำมาถายทอดใหกับนักศึกษา 
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2.1.5 การสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทำงานวิจัยใชประโยชน โดยมุงเนนผลลัพธของการนำผลการวิจัย
ไปใชในการตอยอดทางธุรกิจ แกไขปญหา หรือสรางองคความรูใหม 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 การสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาผลงานวิชาการท้ังงานวิจัย ตำรา บทความวิชาการ และบทความวิจัย
เพ่ือขอกำหนดตำแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน  

2.2.2 การสงเสริมใหคณาจารยมีการพัฒนางานวิจัยและบทความวิจัยเพ่ือนำเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2.3 การสงเสริมใหมีกิจกรรมการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

ในการกำกับและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  มีกระบวนการดังนี้ 

1.1 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการ โดยแตงตั้งจากอาจารยประจำหลักสูตร และมีหนาท่ีในการบริหารจัดการหลักสูตร และดำเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร โดยมีคุณสมบัติไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นั่นคือ มีคุณวุฒิข้ันต่ำระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเทา และมีผลงานวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 ราย
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.2 การดำเนินการวางแผน พัฒนาและประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด โดยกำหนดใหมีการ
ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7) และนำขอมูลท่ีไดรับไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะอยางนอยทุก ๆ 5 ป 

1.3 การดำเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1 – 5 ดังนี้ 

  1.3.1 กำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

  1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

  1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

  1.3.4 มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบมคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  1.3.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา 
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2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ในการควบคุณคุณภาพบัณฑิตนั้น หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรที่ไดกำหนดไว โดยนำขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวล
ความรอบรู และการมีงานทำ โดยหลักสูตรจะดำเนินการติดตาม สำรวจความตองการแรงงานและความตองการ
ของภาคสังคมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปน
ประจำ และรายงานผลการสำรวจใหกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรไดทราบ และนำไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผูใชบัณฑิตตองมีความพึงพอใจมากกวา 
3.5 จากระดับ 5 

2.2 การไดงานทำของบัณฑิต 
หลักสูตรจะดำเนินการติดตาม และประเมินผลภาวะการไดงานทำของบัณฑิต และรายงานผลการสำรวจ

ใหกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรไดทราบ และนำไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน  

 
3. นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษา  

เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวา
ดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

จัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือสรางการรับรู และเขาใจ และแนะนำกระบวนการเรียนรูในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและดานการวิจัย 

- มีการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

- มีการติดตาม การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษาโดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- มีการใหคำปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆ แกนักศึกษา ดังนี้ 
1) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป ทําหนาท่ี การดูแล ใหการสนับสนุน สงเสริมและใหคําแนะนํา 
2) ดานการวางแผนการศึกษา ผลการศึกษา และติดตามนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา โดยมีการ

จัดกิจกรรมอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให
นักศึกษาในดานตาง ๆ 

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

โดยตามแผนการศึกษา วางแผนรับนักศึกษาปละ 10 คน และกำหนดเปาหมายนักศึกษาตกออกไมเกินรอยละ 5 
หรือไมเกิน 1 คนในแตละรุน ซ่ึงปจจุบันสำนักวิชาการจัดการมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปละประมาณ 
300 คน และสวนหนึ่งตองการศึกษาตอทันทีท่ีจบการศึกษา ดังนั้น แนวโนมจำนวนนักศึกษาจึงอยูในระดับท่ีสามารถ
ดำเนินการได ประกอบกับ คณาจารยในสำนักวิชาการจัดการไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากข้ึนท่ีสามารถ
จัดสรรจางผูชวยวิจัย ซ่ึงสามารถใหทุนนักศึกษาเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโทได  ท้ังนี้ในสวนของการดูแลนักศึกษา 
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หลักสูตรจะจัดอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการเพ่ือใหคำปรึกษากับนักศึกษาท้ังดานการเรียน การวิจัย และการทำ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตั้งแตภาคการศึกษาแรก เพ่ือใหนักศึกษาไดมีแนวทางในการทำวิทยานิพนธ กอนท่ีจะ
ดำเนินการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ กอนท่ีจะดำเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระอยางเปนทางการ ทำใหนักศึกษาสามารถพัฒนาโครงรางงานวิจัยควบคูไปกับการเรียนได ซ่ึงจะทำ
ใหนักศึกษามีโอกาสจบการศึกษาภายใน 2 ปคอนขางสูง 

 
4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
หลักสูตรกำหนดใหมีการจัดประชุมอาจารยท้ังอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระเปนประจำอยางตอเนื่อง เพ่ือทำความเขาใจในแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวทางการบริหารหลักสูตร 
การวางแผนกิจกรรมและการเขียนโครงการของบประมาณในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การประเมินผลโครงการ
และนำเขาท่ีประชุม ท้ังนี้ในสวนของอาจารย อาจารยแตละทานจะไดรับโอกาสในการพัฒนาและฝกอบรมจาก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะ และประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดมี
การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง 

4.2 คณุภาพอาจารย  
ขณะนี้ คณาจารยในสำนักวิชาการจัดการมีการขอกำหนดตำแหนงวิชาการสูงข้ึน และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับ

รางวัลระดับชาติ ซ่ึงเปนการรับรองถึงคุณภาพและมาตรฐานอาจารยในสำนักวิชาการจัดการ ท้ังนี้ โครงการวิจัยท่ี
ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมีจำนวนเพ่ิมข้ึนทุกป และอาจารยมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตำรา 
มากข้ึน 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
ในการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงหลักสูตรจะควบคุม

คุณภาพการเรียนการสอนใหอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้ในสวนของการพัฒนาอาจารย สำนักวิชามีการสงเสริมให
คณาจารยพัฒนางานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยและตำรา รวมถึงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก
มากข้ึน และสงเสริมใหคณาจารยขอตำแหนงวิชาการมากข้ึน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ไดมุงเนนและใหความสำคัญกับการผลิตมหาบัณฑิตทางการ

จัดการท่ีมีความรู ประสบการณ และความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาการในการจัดการหรือบริหาร
จัดการองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อาทิ 
บริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและเศรษฐศาสตร โดยเนนการพัฒนาหลักสูตรท่ีมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันท่ีมีลักษณะแบบพลวัฒ มีการเปลี่ยนแปลง
เร็ว โดยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตองอาศัยมุมมอง ความคิดเห็นและประสบการณของผูท่ีเก่ียวของ อาทิ ผูใช
บัณฑิต บัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ และนำขอมูลนั้นมาพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรยังใหความสำคัญกับระบบอภิมหา
ขอมูล (Big Data) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะนำมาใชในการตัดสินใจ 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
- ในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร

ดำเนินการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาผูสอนจากคุณวุฒิ  ความรู 
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ความสามารถ ประสบการณและความสนใจของอาจารย โดยเนนการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ท่ีกระตุน
และสงเสรมิใหนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห วิพากษ และวิจารณในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการ  

- โดยในการพิจารณาผูสอนจะนำผลการประเมินการเรียนการสอนมาเปนแนวทางในการพิจารณากำหนด
ผูสอนในภาคการศึกษาตอไป หลักสูตรกำหนดใหผูสอนสงแผนการเรียนรู  (มคอ.3) เพ่ือใหคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพิจารณา รวมถึงการควบคุมคุณภาพขอสอบท่ีมุงเนนการวัดความรูความเขาใจ 

- ในการยื่นขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคำรองตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร เพ่ือดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร และตองเปนประเด็นท่ีทันสมัยในสาขานั้น ๆ 

- นักศึกษาตองยื่นคำรองขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

- หลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมสรางบรรยากาศทางวิชาการดวยการเชิญผูท่ีมีความรูและประสบการณดานการ
วิจัยมาบรรยายใหความรูดานการวิจัยใหกับนักศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดานการพัฒนาบทความวิชาการและบทความเพ่ือการตีพิมพเผยแพร 

 
5.3 การประเมินผูเรียน  

หลักสูตรกำหนดใหมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการกำกับดูแลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

หลักสูตรกำหนดใหผูสอนตองจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3) หรือมคอ. 4 ภายใน 30 วันกอนเปดภาค
การศึกษา โดยนำแผนท่ีความรับผิดชอบท้ัง 5 ดานท่ีระบุใน มคอ.2 เปนแนวทางในการกำหนดรายละเอียดของมคอ.
3 ซ่ึงตองมีการกำหนดวิธีการสอน การประเมินผล และการทวนสอบเพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาผลการ
เรียนรูท่ีกำหนด 

เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรกำหนดใหผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูตามกรอบแนวมาตรฐานคุณวุฒิ
ของนักศึกษาในแตละรายวิชาตามกลยุทธการประเมินผลเรียนรูท้ังหมด 5 ดาน โดยจัดทำรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน มคอ.5 หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดปการศึกษา 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตำรา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมท้ัง
การสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตำราเฉพาะทาง และมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางพอเพียง โดยท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาท่ี
สัมพันธกับสาขาการจัดการ ดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2561  
 มีตำราภาษาไทย ดานการจัดการ  2,954  เลม 
 ตำราภาษาอังกฤษดานการจัดการ  2,050  เลม 
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 วารสารภาษาไทยดานการจัดการ          30  ชื่อเรื่อง 
 วารสารภาษาอังกฤษดานการจัดการ         6  ชื่อเรื่อง 
 หนังสือตำราดานอ่ืน         129,416  ชื่อเรื่อง 
 วารสารภาษาไทย          409  ชื่อเรื่อง 
 วารสารภาษาอังกฤษ            78  ชื่อเรื่อง 
 
 
 นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนท่ี, หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
บริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ (Journal-Link และ VLS) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
ABI/INFORM Complete, Academic Search-Elite, Cambride Journal Online, H.W. Wilson, Matichon e-
Library, Science Direct, Springer Link, Web of Sciences and Emeral Management. 
 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
และใหบริการนักศึกษา ดังนี้ 
 1. หอง Self Study ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  จำนวน 35 เครื่อง 
 2. ศูนยการเรียนรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   จำนวน 40 เครื่อง 
 3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร  จำนวน 146 เครื่อง 
 4. หนวยประสานงานกรุงเทพมหานคร    จำนวน  42 เครื่อง 
 5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร   จำนวน 388 เครื่อง 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสารวิชาการ ฐานขอมูลออนไลนเพ่ิมเติมตาม

ความตองการของสำนักวิชาและหลักสูตรตาง ๆ โดยอาจารยผูสอนสามารถระบุความตองการและแสดงความจำนง
ใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนได 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรเรียนรู 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรจะดำเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู โดย

สอบถามจากนักศึกษาและอาจารยผูสอน เพ่ือประสานใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินการจัดหาทรัพยากร
การเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรูใหเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาและ
อาจารย 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปท่ี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ x x x x x 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปท่ี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน       
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3  
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการดำเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ.7 จากปท่ีแลว 

 x x x x 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการ
สอน 

x x x x x 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอย         
ปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีดีตอคุณภาพหลักสตูรเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย  ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  x x X 

13. อ่ืน ๆ ระบุ ...      
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 11 12 12 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ท่ีตองผาน (ขอ) 7 8 8 9 10 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ในการประเมินประสิทธิผลของการสอนในดานกลยุทธการสอน หลักสูตรกำหนดใหอาจารยผูสอนดำเนินการ
ประเมินผลกลยุทธการสอนดวยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก ๆ หัวขอกับนักศึกษา การใชการทดสอบ
ยอย การสังเกตกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในการทำกิจกรรมกลุม การนำเสนอของนักศึกษา การตอบคำถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินจากวิทยานิพนธ การ
คนควาอิสระและการสอบประมวลความรู โดยอาจารยผูสอนตองประเมินจากแนวทางดังกลาวขางตนและวิเคราะหถึง
ความรูและความเขาใจในเนื้อหาของผูเรียน เพ่ือดำเนินการทบทวนและปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
ผูเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาและความรูตาง ๆ ได 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ในทุกภาคการศึกษา นักศึกษาตองประเมินผลการเรียนการสอน โดยประเมินทักษะและกลยุทธการสอนของ

อาจารย รวมถึงการสอนของอาจารยในทุกดาน ความตรงตอเวลา การเริ่มตนการสอนดวยการชี้แจงเปาหมายและ
วัตถุประสงคของรายวิชา การใชสื่อการสอน การกระตุนการเรียนรู ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร
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ตองนำขอมูลการประเมินทักษะของอาจารยมาพิจารณากำหนดอาจารยผูสอน หรือปรับกลยุทธการสอนในโอกาส
ตอไป 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีการประเมินการเรียนรูท่ีคาดหวังจากกลุมเปาหมายดังนี้ 
2.1 การประเมินจากนักศึกษาและบัณฑิต  
ในการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษา สามารถประเมินไดจากผลการเรียน ผลการประเมินการเรียนการสอน

ในรายวิชาตาง ๆ การทำวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู ในสวนของบัณฑิต หลักสูตร
จะดำเนินการประเมินดวยการจัดประชุมศิษยเกาอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้งเพ่ือประเมินผลหลังจากจบ
การศึกษาแลว 

2.2 การประเมินจากอาจารยผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร 
ในการประเมินหลักสูตรจากอาจารยผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร จะดำเนินการโดยใชแบบสอบถาม 

และการจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามท่ีกำหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ดำเนินการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางน
อย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน โดยเปนคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ผลการประเมินหลักสูตรท้ังหมดเปนแนวทางท่ีสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากทำใหทราบถึงปญหา
ของการบริหารจัดการหลักสูตรทุกมิติท้ังอาจารยผูสอน รายวิชา สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการ
สอน กระบวนการเรีนการสอน ซ่ึงหลักสูตรจะดำเนินการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีพบในรูปแบบการปรับปรุงยอย โดย
จะดำเนินการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต และทันตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564



มคอ.2 

 90 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

นายศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบรุี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 292 
075 672 202 
psiwarit@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Ph.D. (Management Studies in Marketing) 
University of Exeter (UK) 

2553 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลัยแมโจ 2542 
บธ.บ. การตลาด/มหาวิทยาลัยแมโจ 2539 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2559-ปจจุบัน 
ผูอำนวยการศูนยบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 2560-ปจจุบัน 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาและสื่อสารองคกร 2554 - 2557 
รองศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2560-ปจจุบัน 
อาจารย สำนักวชิาการจัดการ  2543-2560 
ผูจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

2543–2545 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) Consumption Studies, Consumer Culture Theory, Value Creation Process in Social 

Network, Consumer Experience, Brand Culture, Brand Community, 
2) การวางแผนกลยุทธการตลาด การพัฒนาระบบบริการ การสรางตราสินคา 
3) การสรางแบรนดและกลยุทธการตลาด (Branding and Marketing Strategy) 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ หลักการตลาด 2556 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ  2558 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ กลยุทธตราสินคาและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การตลาดบนอินเตอรเน็ต 2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ สัมมนาการตลาด 2556-2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ พฤติกรรมผูบริโภค   2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

การจัดการธุรกิจการออกแบบ 2556-2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ 

2555 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หัวขอเฉพาะดาน: การตลาด 2555 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
Sydney Chinchanachokchai, Theeranuch Pusaksrikit, and Siwarit Pongsakornrungsilp. (2016). 

Exploring Different Types of Superstitious Beliefs in Risk-Taking Behaviors: What We Can 
Learn From Thai Consumers. (2016). Social Marketing Quarterly. 22(3), 1 – 17. 

Siwarit Pongsakornrungsilp and Jonathan Schroeder. (2016).  Consumers and Brands: How 
Consumers Co-Create Value (2016) In Routledge Handbooks of Consumption, Keller, M., 
Halkier, B., and Wilska, T.A. (eds.). Book Chapter. New York: Routledge. 89 – 101. 

พิมพลภัส พงศกรรังศิลป และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2559). พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ 
ผูบริโภคชาวนครศรีธรรมราช.วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 22(2), 1–18. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และสุชาติ ฉันสำราญ. (2558). ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
ภาคใตในมุมมองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร. 8(2), 556 – 570. 

มัลลิกา คงแกว ประกอบ ใจม่ัน และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2558). กลยุทธเศรษฐกิจสรางสรรคงานฝมือและ
หัตถกรรม ผลิตภัณฑชุมชน. วารสารราชพฤกษ, 13(2), 41-50. 
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ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2557). กระบวนการสรางคุณคารวมกัน: กระบวนทัศนการตลาดใหมในยุคสังคมออนไลน. 
วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 20(3), 161 – 185. 

ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2557) บทบาทความเชื่อดานโชคลางตอพฤติกรรมการซ้ือสลากกิน
แบงรัฐบาลและหวยใตดินของผูบริโภคชาวไทย วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร. 7(2), 1348-1361. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และสุรัตน ฐานะกาญจน. (2556). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือปุยเคมีของ
ผูบริโภคในประเทศเวยีดนาม. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 
6(3), 305-320. 

Pusaksrikit, Theeranuch, Siwarit Pongsakornrungsilp, and Pimlapas Pongsakornrungsilp (2013), “The 
Development of the Mindful Consumption Process through the Sufficiency Economy,” in 
Botti, S. and Labroo, A. (eds.), Advances in Consumer Research, Volume 41, Duluth, MN: 
Association for Consumer Research, 332 – 336. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ. (2555). ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องรางของขลังและ
วัตถุมงคลของชาวไทย. วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 18 (3),  57 – 93. 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

Pongsakornrungsilp, S. & Chansamran, S. (2014). Market Potential of Tourism Products for 
Generating Income in Southern of Thailand. Paper presented at the 10th International 
Conference on Humanities and Social Science at Khon Kaen University, Thailand. 

พัชฐญา แซโงว, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป. (2559). การวิเคราะหองคประกอบของ
รูปแบบการดำรงชีวิตของผูบริโภค Generation Y ในภาคใตฝงอาวไทยดวยโมเดล AIO. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี. 3(2), 43-69. 

 
5.3 หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน   

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2555). หลักการตลาด พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ทอป จำกัด. 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2548). การโฆษณาและสงเสริมการตลาด: มุมมองของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(แปลจาก  George E. Belch and Michael A. Belch by the Right of McGraw-Hill) กรุ ง เทพฯ : 
สำนักพิมพ ทอป จำกัด. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2547). หลักการตลาด กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ทอป จำกัด 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2547). สถิติธุรกิจ กรุงเทพฯ: เพียรสัน อินโดไชนา จำกัด (ประเทศไทย).  
 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
รางวัล Best Paper Award: Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on 
Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in 
Thailand, the 7th Aalborg International Business Conference, Aalborg University, 
Denmark, 30 May - 1 June 2018 

2561 

รางวัล Best Presentation Award: Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic 2560 
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Creative City: The Case of Phuket, The 5th International Conference of 
Innovation, 5th International Conference on Innovation, Valencia (Spain), 25 - 27 
October 2017 
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัย แนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวพุน้ำรอนเค็มคลองทอม จังหวัดกระบี่อยางยั่งยืน.  

2558 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจ
ทองเท่ียวเพ่ือรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว จังหวัดกระบี่  

2557 

รางวัล Bronze Award ในงาน Research Expo 2014 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

2557 

รางวัลการบริการวิชาการดีเดน ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจากผลงานทอฟฟสมโอ
แสงวิมาณ 

2557 

รางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2556  

2556 

รางวัลการบริการวิชาการดีเดน ป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจากผลงานเยลลี่สมโอ
แสงวิมาน 

2556 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 
นางสาวปานแกวตา ลัคนาวานิช 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 239 
075 672 202 
lpankaew@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Accounting / Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2556 
บช.ม. การบัญชี/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545 
บธ.บ. การบัญชี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2561-ปจจุบัน 
รักษาการรองคณบดสีำนักวิชาการจัดการ 2561-2562 
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 2558-2561 
รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 2557-2558 
อาจารย สำนักวิชาการจัดการ  2545-2560 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การเปดเผยขอมูลและรายงานเพ่ือความยั่งยืน 
2) การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 

 
4. ประสบการณการสอน 

  มี    ไมมี 
สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หลักการตลาด 2556 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ  2558 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ กลยุทธตราสินคาและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การบัญชีข้ันสูง 2545 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ รายงานการเงินและการวิเคราะหงบ
การเงิน 

2557-2560 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ จริยธรรมทางธุรกิจ 2557-2560 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ภาวะผูนำและการทำงานเปนทีม 2560-2562 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ พันธกิจสัมพันธเพ่ือสังคม 2563 – ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพบัญชี 

2563 – ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การบัญชีเพ่ือการจดัการธุรกิจ 2563 – ปจจุบัน 

 
5. ผลงานท่ีขอสำเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

- 
 5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

- 
 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 

The Influence of Stakeholder Salience and Engagement on Corporate Social Responsibility 
(CSR) Disclosure of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand 

 
6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

6.1 บทความวิจัย  
วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ปานแกวตา ลัคนาวานิช. (2561). การประยุกตใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรมเพ่ือ

ศึกษาตนทุน การปลูกปาลมน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, 7(พิเศษ), 54-73. 

ปานแกวตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ. (2561).ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุ
พ้ืนเมืองในเขตลุมน้ำปากพนัง. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 7(พิเศษ), 111-129. 

วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ปานแกวตา ลัคนาวานิช. (2561). การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตขาวพันธุพ้ืนเมืองและพันธุสงเสริม. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, 10(5), 375-391. 

ปานแกวตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ. (2560). ความคิดเห็นตอการหนีภาษีของผูเขารวม
โครงการสรรพากรสอนภาษีท่ีมหา 'ลัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2), 
1282-1300. 

รัชดา สุวรรณเกิด ปานแกวตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สวางอารียรักษ อลิศรา สระโมี สาย
พิชญ สัจจวิเศษ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน. (2560). ความสัมพันธระหวาง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการไดงานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา 3 ภาคการศึกษา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 6(2), 83-94. 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 
             นางรุงรวี จิตภักดี 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672 244 
075 672 202 
jrungraw@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. Regional and Rural Development Planning 

Asian Institute of Technology 
2551-2554 

M.B.A International Tourism & Hospitality Management 
Griffith University, Australia 

2546-2547 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542-2544 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531-2535 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
รองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2554 - ปจจุบัน 
ผูชวยศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2562-ปจจุบัน 
อาจารย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2548 - 2561 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community based 
Tourism) 

2) การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism)  
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

1. การวางแผนจัดการโครงการ 
2. การจัดการการทองเท่ียวชุมชน 
3. การจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 

2548-ปจจุบัน 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

4. การประเมิณผลกระทบทางการ
ทองเท่ียว 

5. หลักวิชาชีพการจัดนำเท่ียว
ตางประเทศ 

6. พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
7. การศึกษาอิสระทางการจัดการ

การทองเท่ียวและการบริการ 
8. การจัดนำเท่ียว 
9. การตลาดเพ่ือการทองเท่ียวและ

การบริการ 
10. การจัดการการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 
11. การจัดการการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 
12. การจดัการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
13. การจัดการเชิงกลยุทธใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
14. การจัดการขามวัฒนธรรม 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

5.1 บทความวิจัย 
จีระนันท  ทองสมัคร, รุงรวี จิตภักดี, และ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. (2556). การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: 

ทิศทางของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน.วารสารการบริการและการทองเท่ียวไทย.ปท่ี 8:2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. 

รุงรวี จิตภักดี และ ศันสนีย  วงศสวัสดิ์. (2559).  การมีสวนรวมของชาวนาลุมน้ำปากพนังในการธำรงอัตลักษณ
ขาวพันธุพ้ืนเมือง. วารสารการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 8(2): 56-75 

ส.ศิริชัย นาคอุดม  และ รุงรวี จิตภักดี (2560).  ความสามารถในการแขงขันของกิจการเพ่ือสังคมของประเทศ
ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร. ปท่ี 13:2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, 111-
120. 

Jitpakdee, R. (2014). The Potential Management in Community Based Ecotourism of Liled 
Community, Surathani Province, Thailand.  Rethink Asian Tourism: Culture, Encounters 
and Local Response (Book Chapter), Page 233-246. Cambridge Scholars Publising,UK.  

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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Jitpakdee, R. (2016). Economic Value Assessment of the Existing Tourism Routes and the New 
Tourism Routes in Southern Province.  Proceeding of the 4th  Tourism and Hospitality 
International Conference, “Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development” . 
17th November 2016, Prince of Songkhla University, Surat Thani Campus 

 
5.3 หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน   

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบโดยการใช
การทำงานเปนฐาน ( Work integrated Learning) ของมหาลัยภาคใตตอนบน จาก: 
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2561 

อาจารยดีเดนดานความเปนครู 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 

โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการยกระดับสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 

โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนสูอาเซียนของแหลง
ทองเท่ียวชุมชนภาคใต: จังหวัดสตูล พัทลงุ สงขลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช 
จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

2559 

ผลการปฏิบัติงานดานวิชาการในกลุมอาจารย ในระดับ ดีเยี่ยม   
จาก: สำนักวิชาการจัดการ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

2556 

ผลการปฏิบัติติงานดานการบริหารในกลุมผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในระดับดีเย่ียม  
จาก: มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

2555 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นายศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 292 
075 672 202 
psiwarit@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Ph.D. (Management Studies in Marketing) 
University of Exeter, UK 

2553 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลัยแมโจ 2542 
บธ.บ. การตลาด/มหาวิทยาลัยแมโจ 2539 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2559-ปจจุบัน 
ผูอำนวยการศูนยบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2560-ปจจุบัน 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาและสือ่สารองคกร 2554 - 2557 
รองศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2560-ปจจุบัน 
ผูจัดการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

2543–2545 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) Consumption Studies, Consumer Culture Theory, Value Creation Process in Social 

Network, Consumer Experience, Brand Culture, Brand Community, 
2) การวางแผนกลยุทธการตลาด การพัฒนาระบบบริการ การสรางตราสินคา 
3) การสรางแบรนดและกลยุทธการตลาด (Branding and Marketing Strategy) 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หลักการตลาด 2556 -ปจจุบัน 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ  2558 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ กลยุทธตราสินคาและการ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การตลาดบนอินเตอรเน็ต 2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ สัมมนาการตลาด 2556-2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ พฤติกรรมผูบริโภค   2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

การจัดการธุรกิจการออกแบบ 2556-2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ 

2555 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หัวขอเฉพาะดาน: การตลาด 2555 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
Sydney Chinchanachokchai, Theeranuch Pusaksrikit, and Siwarit Pongsakornrungsilp. (2016). 

Exploring Different Types of Superstitious Beliefs in Risk-Taking Behaviors: What We Can 
Learn From Thai Consumers. (2016). Social Marketing Quarterly. 22(3), 1 – 17. 

Siwarit Pongsakornrungsilp and Jonathan Schroeder. (2016).  Consumers and Brands: How 
Consumers Co-Create Value (2016) In Routledge Handbooks of Consumption, Keller, M., 
Halkier, B., and Wilska, T.A. (eds.). Book Chapter. New York: Routledge. 89 – 101. 

พิมพลภัส พงศกรรังศิลป และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2559). พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ 
ผูบริโภคชาวนครศรีธรรมราช.วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 22(2), 1–18. 

พัชฐญา แซโงว, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป. (2559). การวิเคราะหองคประกอบของ
รูปแบบการดำรงชีวิตของผูบริโภค Generation Y ในภาคใตฝงอาวไทยดวยโมเดล AIO. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี. 3(2), 43-69. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และสุชาติ ฉันสำราญ. (2558). ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
ภาคใตในมุมมองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร. 8(2), 556 – 570. 

มัลลิกา คงแกว ประกอบ ใจม่ัน และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2558). กลยุทธเศรษฐกิจสรางสรรคงานฝมือและ
หัตถกรรม ผลิตภัณฑชุมชน. วารสารราชพฤกษ, 13(2), 41-50. 
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5.3 หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน   
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2555). หลักการตลาด พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ทอป จำกัด. 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2548). การโฆษณาและสงเสริมการตลาด: มุมมองของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(แปลจาก  George E. Belch and Michael A. Belch by the Right of McGraw-Hill) กรุ ง เทพฯ : 
สำนักพิมพ ทอป จำกัด. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2547). หลักการตลาด กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ทอป จำกัด 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2547). สถิติธุรกิจ กรุงเทพฯ: เพียรสัน อินโดไชนา จำกัด (ประเทศไทย).  
 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
รางวัล Best Paper Award: Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on 
Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in 
Thailand, the 7th Aalborg International Business Conference, Aalborg University, 
Denmark, 30 May - 1 June 2018 

2561 

รางวัล Best Presentation Award: Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic 
Creative City: The Case of Phuket, The 5th International Conference of 
Innovation, 5th International Conference on Innovation, Valencia (Spain), 25 - 27 
October 2017 

2560 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัย แนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวพุน้ำรอนเค็มคลองทอม จังหวัดกระบี่อยางยั่งยืน.  

2558 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจ
ทองเท่ียวเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว จังหวัดกระบี ่ 

2557 

รางวัล Bronze Award ในงาน Research Expo 2014 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

2557 

รางวัลการบริการวิชาการดีเดน ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจากผลงานทอฟฟสมโอ
แสงวิมาณ 

2557 

รางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2556  

2556 

รางวัลการบริการวิชาการดีเดน ป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจากผลงานเยลลี่สมโอ
แสงวิมาน 

2556 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 
นางสาวปานแกวตา ลัคนาวานิช 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 239 
075 672 202 
lpankaew@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Accounting / Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2556 
บช.ม. การบัญชี/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545 
บธ.บ. การบัญชี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2561-ปจจุบัน 
รกัษาการรองคณบดสีำนักวิชาการจัดการ 2561-2562 
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 2558-2561 
รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 2557-2558 
อาจารย สำนักวิชาการจัดการ 2545-2560 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การเปดเผยขอมูลและรายงานเพ่ือความยั่งยืน 
2) การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 

 
4. ประสบการณการสอน 

  มี    ไมมี 
สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หลักการตลาด 2556 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ  2558 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ กลยุทธตราสินคาและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การบัญชีข้ันสูง 2545 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ รายงานการเงินและการวิเคราะหงบ
การเงิน 

2557-2560 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ จริยธรรมทางธุรกิจ 2557-2560 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ภาวะผูนำและการทำงานเปนทีม 2560-2562 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ พันธกิจสัมพันธเพ่ือสังคม 2563 – ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพบัญชี 

2563 – ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การบัญชีเพ่ือการจดัการธุรกิจ 2563 – ปจจุบัน 

 
5. ผลงานท่ีขอสำเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

- 
 5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

- 
 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 

The Influence of Stakeholder Salience and Engagement on Corporate Social Responsibility 
(CSR) Disclosure of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand 

 
6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

6.1 บทความวิจัย  
วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ปานแกวตา ลัคนาวานิช. (2561). การประยุกตใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรมเพ่ือ

ศึกษาตนทุน การปลูกปาลมน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, 7(พิเศษ), 54-73. 

ปานแกวตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ. (2561).ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุ
พ้ืนเมืองในเขตลุมน้ำปากพนัง. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 7(พิเศษ), 111-129. 

วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ปานแกวตา ลัคนาวานิช. (2561). การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตขาวพันธุพ้ืนเมืองและพันธุสงเสริม. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, 10(5), 375-391. 

ปานแกวตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ. (2560). ความคิดเห็นตอการหนีภาษีของผูเขารวม
โครงการสรรพากรสอนภาษีท่ีมหา 'ลัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2), 
1282-1300. 

รัชดา สุวรรณเกิด ปานแกวตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สวางอารียรักษ อลิศรา สระโมี สาย
พิชญ สัจจวิเศษ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ และ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน. (2560). ความสัมพันธระหวาง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการไดงานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา 3 ภาคการศึกษา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 6(2), 83-94. 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

             นางรุงรวี จิตภักดี 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672 244 
075 672 202 
jrungraw@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. Regional and Rural Development Planning 

Asian Institute of Technology 
2551-2554 

M.B.A International Tourism & Hospitality Management 
Griffith University, Australia 

2546-2547 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542-2544 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531-2535 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
รองคณบดี สำนกัวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2554 – ปจจุบัน 
ผูชวยศาสตราจารย สำนักวิชาการจัดการ 2562-ปจจุบัน 
อาจารย สำนักวิชาการจัดการ  2548 – 2561 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community based 
Tourism) 

2) การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism)  
 
 
 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

15. การวางแผนจัดการโครงการ 
16. การจัดการการทองเท่ียวชุมชน 
17. การจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 
18. การประเมิณผลกระทบทางการ

ทองเท่ียว 
19. หลักวิชาชีพการจัดนำเท่ียว

ตางประเทศ 
20. พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
21. การศึกษาอิสระทางการจัดการ

การทองเท่ียวและการบริการ 
22. การจัดนำเท่ียว 
23. การตลาดเพ่ือการทองเท่ียวและ

การบริการ 
24. การจัดการการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 
25. การจัดการการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 
26. การจดัการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
27. การจัดการเชิงกลยุทธใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
28. การจัดการขามวัฒนธรรม 

2548-ปจจุบัน 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

5.1 บทความวิจัย 
จีระนันท  ทองสมัคร, รุงรวี จิตภักดี, และ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. (2556). การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: 

ทิศทางของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน.วารสารการบริการและการทองเท่ียวไทย.ปท่ี 8:2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. 

รุงรวี จิตภักดี และ ศันสนีย  วงศสวัสดิ์. (2559).  การมีสวนรวมของชาวนาลุมน้ำปากพนังในการธำรงอัต
ลกัษณขาวพันธุพ้ืนเมือง. วารสารการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 8(2): 56-75 

ส.ศิริชัย นาคอุดม  และ รุงรวี จิตภักดี (2560).  ความสามารถในการแขงขันของกิจการเพ่ือสังคมของ
ประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร. ปท่ี 13:2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560, 111-120. 

Jitpakdee, R. (2014). The Potential Management in Community Based Ecotourism of Liled 
Community, Surathani Province, Thailand.  Rethink Asian Tourism: Culture, 
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Encounters and Local Response (Book Chapter), Page 233-246. Cambridge Scholars 
Publising,UK.  

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

Jitpakdee, R. (2016). Economic Value Assessment of the Existing Tourism Routes and the 
New Tourism Routes in Southern Province.  Proceeding of the 4th  Tourism and 
Hospitality International Conference, “ Multidisciplinary Perspectives on Sustainable 
Development” .  17th November 2016, Prince of Songkhla University, Surat Thani 
Campus 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนรปูแบบโดยการใช
การทำงานเปนฐาน ( Work integrated Learning) ของมหาลัยภาคใตตอนบน จาก: 
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2561 

อาจารยดีเดนดานความเปนครู 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 

โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการยกระดับสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 

โลรางวัลบริการวิชาการดีเดน ในโครงการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนสูอาเซียนของแหลง
ทองเท่ียวชุมชนภาคใต: จังหวัดสตูล พัทลุง สงขลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช 
จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

2559 

ผลการปฏบิัติงานดานวิชาการในกลุมอาจารย ในระดับ ดีเยี่ยม   
จาก: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 

ผลการปฏบัิติติงานดานการบริหารในกลุมผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในระดับดีเย่ียม  
จาก: มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

2555 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางพิมพลภัส พงศกรรังศิลป 
 

มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075-672251 
 075-672202 
kpimlapa@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. (Management Studies in Tourism),  

University of Exeter, UK  
2554 

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2545 
วท.บ. (วนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
2540 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ 

2561-2562 

ผูชวยศาสตราจารย สำนักวิชาการจัดการ  2561-ปจจุบัน 
อาจารย สำนักวิชาการจัดการ  2545 – 2560 
ผูประสานงานหลักสตูร การจดัการการทองเท่ียวและ อุตสาหกรรมบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

2546 – 2548 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) อุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ (Tourism and Hospitality Industry) 
2) การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)  
3) จิตวิทยาบริการ (service psychology) 
4) ผลกระทบจากการทองเท่ียว (Tourism Impacts) 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การทองเท่ียวและการ

บริการ 

1. ผลกระทบทางการทองเท่ียว 

2. หัวขอเฉพาะในการจัดการทรัพยากร

ทองเท่ียว 

3. อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

4. พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการสื่อสารขาม

2555-ปจจุบัน 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

วัฒนธรรม 

5. การวิจัยการทองเท่ียวและการบริการ 

6. การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

7. ธุรกิจจัดประชุมและสัมมนา 

8. การจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 

9. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 

 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การทองเท่ียวและการ

บริการ 

1. การสื่อความหมายสิ่งแวดลอม 

2. การประเมินผลกระทบทางการทองเท่ียว 

3. การทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

4. สถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ 

5. การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว 

2545-2554 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การทองเท่ียวและการ

บริการ 

1. ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติการทองเท่ียว 
2. กรณีศึกษาทางการทองเท่ียว 
3. การวางแผนและการจัดการการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ 
4. กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
5. นิเวศวิทยาบก 
6 .พฤติกรรมผูบริโภค 
7. การอนุรักษและการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
8. อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 2 

2545-2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

 5.1 บทความวิจัย 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป. (2561). พฤติกรรมและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในแหลงทองเท่ียวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 11 (2), pp. 2843 - 2857. 

พิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2559). คารบอนฟุตพริ้นทจากการบริโภคในอุตสาหกรรมทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว
ทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 3(5) เดือนกันยายน – ตุลาคม, 1087 – 1102. 

พัชฐญา แซโงว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2559). การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบ
การดำรงชีวิตของผูบริโภค Generation Y ในภาคใตฝงอาวไทยดวยโมเดล AIO วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี. 3(2), 43 – 69. 

พิมพลภัส พงศกรรังศิลป และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2559). พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
ผูบริโภคชาวนครศรีธรรมราช.วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 22 (2),   1 - 
18. 
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พิมพลภัส พงศกรรังศิลป  (2557). การจัดการการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่ งยืน กรณี ศึกษาบานโคกไคร. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(3), 650 - 665.  

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
รางวัลผลงานวิจัยเดนประจำป พ.ศ. 2560 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2561 

รางวลั Best Presentation Award: Co-Creating the Tourism Identity of 
Gastronomic Creative City: The Case of Phuket, The 5th International 
Conference of Innovation, 5th International Conference on Innovation, 
Valencia (Spain), 25 - 27 October 2017 

2560 

ผลงานวิจัยเดน สกว. ป พ.ศ. 2558 แผนงานวิจัย แนวทางการพัฒนาพุน้ำรอนเค็มคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ อยางยั่งยืน 
จาก: สำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2559 

รางวัลบุคลากรดีเดนดานการวิจัยประจำป พ.ศ. 2559 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2559 

ผลงานวิจัยเดน สกว. ป พ.ศ. 2557 แผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ 
จาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

2558 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางสาวสมจินตนา คุมภัย 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 220 
075 672 202 
ksomjint@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศกึษา ป พ.ศ. 

รป.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2553 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร/จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 
ร.บ. บริหารรัฐกิจ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยศาสตราจารย สำนักวชิาการจัดการ 2561- ปจจุบัน 
อาจารย/สำนักวิชาการจัดการ 2543-2560 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
การจดัการทรัพยากรมนุษย   รัฐประศาสนศาสตร 
 

4. ประสบการณการสอน 
 มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจดัการทรัพยากรมนษุย 2555-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการคาตอบแทน 2555-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการผลการปฏิบัติงาน 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ 

2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

ภาวะผูนำในการบรหิาร 2558-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 2560-ปจจุบัน 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวชิารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

มโนทัศนสำคัญทางรัฐประ
ประศาสนศาสตร 

2560-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

การอานภาษาอังกฤษดาน
รัฐศาสตร 

2560-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

สัมมนารัฐประศาสนศาสตร 2559-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

2556-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร 

การบริหารทางวิศวกรรม 2559-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวชิาการจัดการ การวิจัยทรัพยากรมนุษยและ
องคการ 

2555 - 2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การประเมินการปฏิบัติงาน 2555 - 2557 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย  

สมจินตนา คุมภัย. (2559). ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชาวชุมชนในองคการบริหารสวนตำบลตนแบบท่ี 
         บูรณาการแผนชุมชนสูแผนพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.  (Factors Affecting the  
         Participation of the People in Modelled Subdistrict Administrative organizations in Nakhon  
         si Thammarat). Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร  
         สังคมศาสตรและศิลปะ, 2(9), 733-748. 
 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
สมจินตนา คุมภัย. (2558). เปรียบเทียบการสรางการมีสวนรวมแกชาวชุมชนขององคการบริหารสวนตำบล  
         ในจังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาอบต. ตนแบบ กับ อบต. ไมใชตนแบบท่ีบูรณาการแผนชุมชนสู
แผนพัฒนาทองถ่ิน A (comparative study of the promotion of community participation in  
         Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in Nakhon Si Thammarat)(บรรยาย),  
         การประชุมวิชาการรัฐศาศตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 15, มหาวิทยาลัยบูรพา, 253-266. 
 
     5.3 หนังสือ/ตำรา 
สมจินตนา คุมภัย. (2559). นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดพังงา. นนทบุรี: เอ.พี กราฟคดีไซนและการพิมพ. 182 หนา. 

 
 
 
 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564



มคอ.2 

 113 

ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางภัทรวรรณ  แทนทอง 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 238 
075 672 202 
tphatta@wu.ac.th  

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Marketing and International Business /Old Dominion 
University (U.S.A) 

2546 

M.B.A. Marketing /Old Dominion University (U.S.A) 2540 
M.B.A. Business Administration /มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538 
น.บ. นิติศาสตร /มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 
B.A. Economics/มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2523 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ  12/09/2548 - ปจจุบัน 
 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การวางแผนการทองเท่ียว กลยุทธการจัดการการทองเท่ียว 
2) กลยุทธการตลาด การตลาดระหวางประเทศ การตลาดบริการ วิจัยการตลาด การจัดการเชิง 

กลยุทธ 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวชิาการจัดการ กลยทุธการตลาด 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การตลาดบริการ 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ เศรษฐกิจสรางสรรค 2559 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 2557-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ หัวขอเฉพาะดานการตลาด 2556-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวางแผนการตลาด 2557-ปจจุบัน 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การตลาดระหวางประเทศ 2555-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจดัการ การวิจัยทางธุรกิจ 2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการตลาด 2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ แผนธุรกิจ 2555-2557 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวางแผนและกลยุทธ 

การตลาด 
2555-2557 

มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยการตลาด 1 2555-2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยการตลาด 2 2555-2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการบริการ 2555-2556 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  การจัดการรานคาปลีก 2555-2556 
 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
นวลรัตน วัฒนา และภัทรวรรณ แทนทอง. การวัดคุณคาเว็บไซตท่ีรับรูของนักทองเท่ียวในบริบทโซเซียลคอมเมิรช 

Measuring (Website Perceived Value of Tourists in Social Commerce Context). 
        วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ WMS Journal of Management.ปท่ี 7 ฉบับพิเศษเดือน 
        กรกฎาคม 2561, 167-179. 
ธัญลักษณ ธรรมจักษ และภัทรวรรณ แทนทอง. (2019). พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผูบริโภคในอำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง (Consumer’s Consumption Behaviors of Vegetarian Foods in Muang District, Trang 
Province). WMS Journal of Management Walailak University. 8(1).  

Wattana, Nuanrath and Phattarawan Tantong (2019). Modelling the Effect of Website Quality and 
Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: A Survey of Hotels in Phuket, Thailand. 
The Journal of Social Sciences Research. 5(7); 1150-1160. (Scopus: Quartile 4) 

Wattana, Nuanrath and Phattarawan Tantong (2019). Social Media Marketing of Hotels and 
Perceived Information Value on Tourist’s Satisfaction in Phuket, Thailand. Journal of Adv 
Research in Dynamical & Control System. 11(Special Issue-05); 2005-2018. (Scopus: Quartile 
4) 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
ธัญลักษณ ธรรมจักษ และภัทรวรรณ แทนทอง. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผูบริโภคในอำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 : Creativity’s Value and Innovation 
WMS Management Research National Conference # 6. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560, โรงแรมทวิน
โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช. 49-66 

นิตยา รูจัก และภัทรวรรณ แทนทอง. (2560). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือคอนโดมิเนียม ในจังหวัด
ภูเก็ต. การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS 
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Management Research National Conference # 6. วันท่ี  19 พฤษภาคม 2560, โรงแรมทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 30-48. 

ธิดารัตน รัตนพันธุ นุรมาฮีซา เจะดาโอะ อานีซา ลาเตะ ลภัสรดา แซเฮา และภัทรวรรณ แทนทอง. (2560). 
พฤติกรรมนักทองเท่ียวในเชิงอัตลักษณของแบรนดแหลงทองเท่ียวและการรับรูภาพลักษณของแบรนดของ
นักทองเท่ียว กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี. การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 : 
Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6. วันท่ี 
19 พฤษภาคม 2560, โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช. 1390–1409. 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
ชื่อผลงาน : การประกวดแผนธุรกิจ โครงการแกะดำทำธุรกิจ พิชิตเงินลาน (ท่ีปรึกษา) 
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ  
จาก : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ม. วลัยลักษณ 
เม่ือ : 24/08/2559 
ผูไดรับรางวัล :  ผศ.ดร.ภทัรวรรณ  แทนทอง 

2559 
 

ชื่อผลงาน : การประกวดแผนธุรกิจ โครงการแกะดำทำธุรกิจ พิชิตเงินลาน (ท่ีปรึกษา) 
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ 
จาก : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ม. วลัยลักษณ 
เม่ือ : 24/08/2559 
 ผูไดรับรางวัล :  ผศ.ดร.ภทัรวรรณ  แทนทอง 

2559 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางชูลีรัตน  คงเรือง 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672 291 
075 672 202 
chuleerat.ko@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D Economics/ Nagoya University (ประเทศญี่ปุน) 2547 
M.Econ Economics/ Wakayama University (ประเทศญี่ปุน) 2544 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
ผูชวยศาสตราจารย/ สำนักวิชาการจัดการ 01/06/2554 - ปจจุบัน 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การคาและการลงทุนระหวางประเทศ  
2) การวิเคราะหโครงการ 
3) เศรษฐกิจการผลิต  
4) Life cycle Analysis 
 

4. ประสบการณการสอน 
 มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลักษณ สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 

เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

เศรษฐกิจไทย 

วิเคราะหโครงการ 

เศรษฐศาสตรระวางประเทศ 

ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวาง

ประเทศ 

เศรษฐศาสตรมหาภาค 1 

การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 

มิ.ย.2554-

ปจจุบัน 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

เศรษฐศาสตรเกษตร 

การตลาดสินคาเกษตร 

ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ 

สอนระดับปรญิญาโท 

เศรษฐศาสตรการจดัการ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร 

และบรหิารธุรกิจ 

ภาควิชา

เศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 

เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

เศรษฐกิจไทย 

วิเคราะหโครงการ 

เศรษฐศาสตรระวางประเทศ 

ปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 

ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวาง

ประเทศ 

เศรษฐศาสตรสุขภาพ 

เศรษฐศาสตรมหาภาค 1 

การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 

เศรษฐศาสตรเกษตร 

การตลาดสินคาเกษตร 

ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ  

สอนระดับปรญิญาโท 

การจัดการทุนทางสังคม 

เศรษฐศาสตรการจดัการ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 

2539-พ.ค. 

2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรบัปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
1) Jompob Waewsak, Chana Chancham,Somphol Chewamongkolkarn , Chuleerat Kongruang 

and Yves Gagnon (2016). Technical and economic assessment of a 10 MW wind farm at 
Palphanang district in Nakhon si thammarat province. Applied Mechanics and Materials, 839 (6), 
142-150 

2) พรพิมล ขำเพ็ชร และชูลีรัตน คงเรือง (2559). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน Factors 
affecting towards sustainable land management. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 35 (2), 165-175 

3) พรพิมล ขำเพ็ชร และชูลีรัตน คงเรือง (2559). ปจจัยท่ีกำหนดการใชัท่ีดินเพ่ือการเกษตรในภาคเหนือ กรณี
พ้ืนท่ีปลุกขาว. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  11 (1), 113-121   
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4) ศุภธร ชีถนอม ชูลีรัตน คงเรือง อรจันทร ศิริโชติ (2556). พฤติกรรมการซ้ือและทัศนคติของลูกคาตอสวน
ประสมทางการตลาด รานคาปลีกไปรษณียพัทลุง. วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ: WMS Journal, 2(2), 
27-37  

5) จอมภพ แววศักดิ์ ปราณี หนูทองแกว พงษศักดิ์ จิตตบุตร ชูลีรัตน คงเรือง ยุทธนา ฎิระวณิชกุลย (2556). 
สมบัติทางกายภาพและตนทุนตอหนวยของแทงเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(24), 399-403  

6) ชูลีรัตน คงเรือง และจอมภพ แววศักดิ์ (2556). การวิเคราะหศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปพ้ืนบาน รอบลุมน้ำทะเลสาบสงขลา. 2(3) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ : WMS Journal of 
management (กันยายน – ธันวาคม 2556): 56 - 60 

7) Bussagone Tavonprasith,Keskaew Charoanwiriyapap,Weena Leelaprasertsin and Chuleerat 
Kongruang (2012). European Journal of Social Sciences, 32(1), 69-76   

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
1) ฤชากร ผสมธาตุ และชูลีรัตน คงเรือง (2559). การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนฟารมไก 

พันธุพ้ืนเมืองในรูปแบบฟารมมาตรฐาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมทางวิชาการระดับชาติดาน
การจัดการ ครัง้ท่ี 5 (27 พฤษภาคม 2559), มหาวทิยาลัยลัยลักษณ  

2) Mongkol Kuasakul1, Jompob Waewsak, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon (2016). 
Techno-economic assessment of 3-5 kwp solar photovoltaic residential rooftop systems in 
southern Thailand. 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries 
and Emerging Economies. (28 May 2015) 

3) Pranee Nutongkaew, Jompob Waewsak, Warangkhana Keerativibool, Chuleerat Kongruang, 
Tanate Chaichana and Yves Gagnon (2015). Forecasting of crude palm oil demand towards food 
and energy security in Thailand. 2015 International Conference on Alternative Energy in 
Developing Countries and Emerging Economies. (28 May 2015) 

4) Jompob Waewsak, Mongkol Kuasakul, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon (2015). 
Feasibility of a 3.5 kwp rooftop residential solar photovoltaic installation in Nakhon si thammarat 
province, Thailand. (28 May 2015) 

5) รุงนภา หมัดเจริญ, จอมภพ แววศักดิ์, ชนะ จันทรฉ่ำ, และชูลีรัตน คงเรือง (2557). ทัศนคติของประชาชนตอ
การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานลมในพ้ืนท่ีอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทรของจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 24 ประจำป 2557. (25 พฤษภาคม 2557) 

 
6) อนันญา ชีวพันธ, ชูลีรัตน คงเรือง, และอรจันทร ศิริโชติ (2556). ทัศนคติของผูใชบริการประกันวินาศภัยท่ีมี

ตอสวนประสมทางการตลาดของบริษัทวิรยิะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน). การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ
จัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครัง้ที 2 : WMS National management conference#2. (9 พฤษภาคม 2556) 

7) ดิษฐพงศ รัตนโสภา, ชูลีรัตน คงเรือง, และพินิจ ดวงจินดา (2555). การควบคุมตนทุนของผูประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสรางในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัยทางการ
จัดการครั้งท่ี 1 : WMS Management Research National Conference#1. (8 พฤษภาคม 2555) 
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6. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบานรอบลุมน้ำทะเลสาบสงขลา/
นักวิจัยดีเดน สาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ประจำป 2553 

25/08/2553 

Empirical Analysis of Determinants of FDI From Developed Countries/รางวัล
โพสเตอรดีเดน ดานงานวจิัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำป 2551  

27/09/2551 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ-สกุล: นางสาวอรอนงค เฉียบแหลม 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชา 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

 
 
 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. Natural Resources Management/Asian Institute of Technology                   2557 
วท.ม. อุทยานและนันทนาการ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2548 
วท.บ. วนศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดบัจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
ผูชวยศาสตราจารย/สำนักวิชาการจัดการ  2559-ปจจุบัน 
อาจารยประจำ สำนักวิชาการจัดการ  2548-ปจจุบนั 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2) การวางแผนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3) การสื่อความหมายทางการทองเท่ียว 
4) การจัดการผลกระทบทางการทองเท่ียว (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทองเท่ียว) 
 

4. ประสบการณการสอน 
 มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

1.การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2.ภูมิศาสตรโลกและทรัพยากรการ

ทองเท่ียว 
3.การสื่อความหมายทางการทองเท่ียว 
4.การวางแผนและพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 
5.การวิจัยทางการทองเท่ียว 

2548- 
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย สำนักวิชาการจัดการ การทองเท่ียวและ 1..การสื่อความหมายสิ่งแวดลอม 2549-

075-672288 
การจัดการ 

conanong@wu.ac.th 

075-672202 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 
ลักษณ การบริการ 2.การทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

3.ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 
4.การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว 
5.การสื่อความหมายทางการทองเท่ียว 
6.การวางแผนและพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 

2555 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

สำนักวิชาการจัดการ การจัดการการ
ทองเท่ียว-การ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1.การวางแผนและการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 
3.การอนุรักษและการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 
4.อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

2548-
2549 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

5.1 บทความวิจัย  
จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส และอรอนงค เฉียบแหลม. (2562). การสงเสริมและพัฒนาชุมชนทองเท่ียวเกาะพิทักษเพ่ือ

เปนหมูบานทำมาคาขาย. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. 11 (5). 452-467. 
อรอนงค เฉียบแหลม และจันทิรา รัตนรัตน. (2562). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมา

เยือนชุมชนทองเท่ียว บานถาเสือ อาเภออาวลึก จังหวัดกระบี่. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ. 8(4), 42-54. 

อรอนงค เฉียบแหลม. (2561). ปาจาก: ทรัพยากรทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวของชุมชนขนาบนาก จังหวดั
นครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. 10 (6). 496-513. 

อรอนงค เฉียบแหลม. (2560). การเรียนรูการวางแผนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดวยโครงการและการมีสวนรวมของ
ชุมชน. วารสารวิจัยทางการศึกษา. 12 (1). 255-272. 

Cheablam,O.& Shrestha,R. P. (2014). Climate Change Trends and Its Impact on Tourism Resources 
in Mu KoSurin Marine National Park, Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research.20 
(4,3) 435-454 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

อรอนงค เฉียบแหลม. (2561). การเรียนรูวิชาภูมิศาสตรโลกและทรัพยากรการทองเท่ียวในรูปแบบการ 
เรียนรูโดยใชการทำงานเปนฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการเรยีนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 26-27 มีนาคม 2561. 389-403 น.  

เกศินี คงรัตน เกลียวทอง ธนพันธุพาณิชย สุภาภรณ อรุณรุงเรือง ธิดารัตน แยมภู ปวิธ ตันสกุลและ อรอนงค  
เฉียบแหลม. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษานักศึกษาท่ีใชบริการ
ศูนยกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำป 2561 
วันท่ี 30 มีนาคม 2561. 97-109 น.  

อุดมศักดิ์ รวยทอง กานตมณี พรหมสวัสดิ์ ชนิดา รัตนรัตน รัตติยากร เพ็ชรสวัสดิ์ อดิศักดิ์ บุตรปอด 
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ปวิธ ตันสกุล และอรอนงค เฉียบแหลม. (2561). ความตองการของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวเชิง
อาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำป 
2561 วันท่ี 30 มีนาคม 2561. 81-96 น.  

สุภัตรา ไชนาเครนทร และอรอนงค เฉียบแหลม. (2560). แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวสะพานแขวน 
เขาเทพพิทักษ อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย
ทางการจัดการ” ครั้งท่ี 6 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560. 249-265 น.  

จารุวรรณ สุขสวัสดิ์ ปรมินทร ทาเรือรักษา วรรณิสา แสงจันทร สุธิดา หนักแนน เสาวลักษณ ชูจันทร โสรยา สะแม 
และอรอนงค เฉียบแหลม. (2560). บทบาทและความตระหนักของมัคคุเทศกท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากร
การทองเท่ียวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำป 2560 
วันท่ี 21 เมษายน 2560. 261-272 น. 

อรอนงค เฉียบแหลม และอุทัย เดชยศดี. (2559). ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงปกคลุมดินตอทรัพยากรการ
ทองเท่ียวชายฝงในอำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการดานปาชายเลน 
ประจำปงบประมาณ 2559 “การจัดการปาชายเลนเชิงบูรณาการ”(น. 39-55). กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง: กรุงเทพฯ 

 
5.3 บทความทางวิชาการ  

อรอนงค เฉียบแหลม. (2558). การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีแนวชายฝงกับทรัพยากรการทองเท่ียว: ปญหา และผลท่ี
ตามมา. วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม. 11 (2) 134-145 น. 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
ผลการปฏิบัติงานดานวิชาการในกลุมอาจารย ในระดับ ดีเยี่ยม  จากสำนักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2559 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นายปยะ ปานผูมีทรัพย 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบรุี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 290 
075 672 202 
bpiya@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Energy Economics and Finance/Heriot-Watt University (U.K.) 2555 
พบ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2538 
พณ.บ. การเงินและการธนาคาร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

 ผูกำกับดูแล/สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 27/07/2559 - ปจจุบัน 
 อาจารยประจำ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 03/07/2543 - ปจจุบัน 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
 การเงินและแผนธุรกิจ 
 

4. ประสบการณการสอน 
 มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การเงินธุรกิจ 2555-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 2557- ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ 2558- ปจจุบัน 

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การเงินระหวางประเทศ 2555- ปจจบุัน 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการความม่ังค่ัง 2556- ปจจุบัน 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย  

Tatcha Sampim, Nakhon Kokkaew, and Piya Parnphumeesup (2017), Risk Management in 
Biomass Power Plants Using Fuel Switching Flexibility, Energy Procedia, 138 , 1099-
1104. 

Atcharawan Rattanaphan, Piya Parnphumeesup, Pankaewta Lakkanawanit, and Arus 
Kongrungchok (2 0 1 9 ) , Accounting Practices and Disclosures for Carbon Credits of 
ASEAN Countries, Communication on Stochastic Analysis, 8, 1-16. 

Warit Wipulanusat, Nakhon Kokkaew, Piya Parnphumeesup, and Jirapol Sunkpho (2 0 1 9 ) . 
Exploratory and confirmatory factor analysis of measurement scale for 
psychological attachment to an organization, WMS Journal of Management, 8, 1-11. 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

อรัญญา เลขาลกัษณ, สิราวรรณ บัวขนาบ, มนตศิริ คงยิ้ม, สปุระวีณ ศรีคง, เสาวคนธ ชวยนกูุล, พิชยา เคลาคลิ้ง 
และปยะ ปานผูมีทรัพย, แหลงเงินทุนของผูประกอบอาชีพผูคาแผงลอยในจังหวัดนครศรธีรรมราช, การ
ประชุมวชิาการระดับชาต ิคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ครัง้ท่ี 4, 13 พฤษภาคม 2559. 

เสาวณีย บุญละเอียด, พลอยไพลิน เองฉวน, การะเกต ุบุญสวสัดิ์, รชันีกร แซลิ่ม, สจุารี จติรพินิตรุงเรือง, 
สุดารัตน สมดิษฐ และปยะ ปานผูมีทรัพย. (2560). ความตั้งใจใชบริการระบบชำระเงินออนไลนผาน 
เทคโนโลยีทางการเงินของประชาชนในประเทศไทย: การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5, ณ โรงแรมโนโวเทล หวัหิน แอนด สปา อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุร:ี 29 มิถุนายน 2560: 819-831. 

กัญญนิจ วิเชียรรตัน และปยะ ปานผูมีทรัพย, แนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุผานโรงเรียนผูสูงอาย:ุ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย, การประชุมวชิาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งท่ี 3, 31 กรกฎาคม 2561, 
หนา 690-695. 

พิชยา เคลาคลิ้ง, มนตศิริ คงยิ้ม, สริาวรรณ บวัขนาบ, สุประวณี ศรีคง, เสาวคนธ ชวยนุกูล, อรัญญา เลขาลกัษณ 
และ ปยะ ปานผูมีทรัพย. (2559). แหลงเงินทุนและศักยภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบ
อาชีพ หาบเรแผงลอยในเขตอำเภอเมืองจังหวดันครศรธีรรมราช.การประชุมวชิาการระดับชาต ิ(MSSU 
Conference) (2559), ครั้งท่ี 4 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559, เพชรบุร:ี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
ชื่อผลงาน : แหลงเงินทุนและศักยภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบอาชีพ
หาบเร แผงลอย ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรธีรรมราช. 
ชื่อรางวัล : รางวัลนำเสนอบทความดีเดน Best Presentation 
จาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 4 
เม่ือ : 13/05/2559 

2559 
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ผูไดรับรางวัล :  พิชยา เคลาคลิ้ง, มนตศิริ คงยิ้ม, สิราวรรณ บัวขนาบ, สปุระวีณ ศรี
คง, เสาวคนธ ชวยนุกูล, อรัญญา เลขาลักษณ และ  
ดร. ปยะ ปานผูมีทรัพย. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางสาวจรรยา ชาญชัยชูจิต 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 226 
075 672 202 
cjanya@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D.  Logistics and Supply Chain Management/Curtin University 
(Australia) 

2558 

M.Sc. Operational Research /  University of Hertfordshire (U.K.) 2543 
วท.บ. คณิตศาสตร/มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

รองศาสตราจารย สำนักวิชาการจัดการ 2563-ปจจุบัน 
อาจารยประจำ สำนักวิชาการจัดการ  01/04/2551 - ปจจุบัน 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส 2558 –ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ 2558 –ปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการการดำเนินงาน 2560 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 

2557 –ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การบริหารการจัดซ้ือ 2558 –ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยการดำเนินงาน 2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจำลองธุรกิจ 2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ  2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ สัมมนาการดำเนินงาน 2557 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  
Janya Chanchaichujit., Quynh Chi Pham, and Albert Tan ( In Press ) 2018. “Sustainable Supply 

Chain Management: A literature review of recent mathematical modeling approaches.” 
International Journal of Logistics Systems and Management  

Chanchaichujit, J., J. Saavedra-Rosas, and A. Kaur. (2017). Analyzing impact of restructuring  
         transportation, production and distribution on costs and environment- A case from  
         the Thai Rubber industry. International Journal of Logistics Research and  
         Applications. 20(3), 237-253. 
Albert Tan and Janya Chanchaichujit. (2016). A Decision Making Framework for Reverse  
        Logistics Network Design.MIT Global Scale Network (Online), 16(05), 1-14. 
Janya Chanchaichujit, Jose Saavedra-Rosas, Mohammed Quaddus and Martin West. (2016).  
         The use of an optimisation model to design a green supply chain : a case study  the  
         Thai Rubber industry.The international journal of Logistics Management, 27(2), 595- 
         618. 
 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
 J Chanchaichujit, A Tan, A Wuigee and S Surendra.(2016). A review of the efficiencies of big  
         data analytics in supply chain. Proceedings of the 7th International Conference on           
         Operations and Supply Chain Management, Phuket 19-21 December. 
W Sricheoy, J Chanchaichujit and P Chamchang.(2016). Green supply chain of the Rubber  
         industry in the North-Eastern of Thailand. Proceeding of the 16th Thai VCML national           
         conference, Bangkok, 25-28 August. 
 
J Chanchaichujit, J Saavedra-Rosas and A Kaur.(2015). Analyzing impact of restructuring  
         transportation, production and distribution on costs and environment-   A case from  
         the Thai Rubber industry. Proceeding of the 22nd European Operation Management           
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         Association, Neuchatel, 26 June-1 July. 
J Chanchaichujit, M Quaddus, M West, J Saavedra-Rosas.(2013). Green supply chain model  
         for the Thai rubber industry. Proceedings of the 18th International Symposium on  
         Logistics, Vienna, 7-10 July. 
J Chanchaichujit, M Quaddus, M West, J Saavedra-Rosas.(2012). An Optimization-Based Decision 
Support Model for the Thai Rubber Industry Supply Chain: preliminary results. Proceedings of the 
IEEM2012 International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Hong 
Kong, 10-13 December. 
 

5.3 หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน 
Chanchaichujit ,J., J.Saavedra-Rosas. 2017. “Using Simulation Tools to Model Renewable       
           Resources:  The case of the Thai Rubber Industry. ”  Switzerland :  Palgrave Macmillan 
imprint is published by Springer Nature ISBN :  978-3-319-55815-8, ISBN :  078-3-319-55816-5 (e-
Book) 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางสาววิภาวรรณ กล่ินหอม 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 236 
075 672 202 
kvipawan@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D.  Human Resource Development/มหาวิทยาลัยบูรพา 2555 
ศศ.ม.  การจัดการองคการ/มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 
พณ.บ. การตลาด/ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2536 

 

2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  
ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจำ-มหาวิทยาวลัยลักษณ 05/09/2548 - ปจจุบัน 
 

3. ความเช่ียวชาญ  
    การจัดการองคการและพัฒนาองคการเชิงกลยุทธ 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สำนักวิชาการจัดการ หลักการจัดการ 2555 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวิจัยทางธุรกิจ 2559 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการกลยุทธ 2555 -ปจจุบัน 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ จริยธรรมทางธุรกิจ   2558 -ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ภาวะผูนำ 2558 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ การวางแผนและการควบคุม 2555 - 2557 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ทฤษฎีและการออกแบบ
องคการ   

2555 - 2557 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
วิภาวรรณ กลิ่นหอม. (2558). การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
         อาเซียนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย (Strategic Human Resource Management to  
         Cope ASEAN Economic Community (AEC) of the Rubber Industry in Thailand).HR  
         intelligence, 10 (2), 41-65. 
กัลยา กังสนันท วิภาวรรณ กลิ่นหอม. (2558). คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตพ้ืนท่ี 1 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการจัดการ. 6 (2), 72-82. 
สุพัตรา ดีเลียบ และ วิภาวรรณ กลิ่นหอม.(2559). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาในราน 
         สะดวกซ้ือ และรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ของผูบริโภค ในเขตอำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          (The Factors Related to Consumers’ Purchasing Behavior on the Convenience Stores  
         and the Traditional Retail Stores in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province) :  
         WMS Journal of Management. 5(2), 56-67. 
 
    5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
วิภาวรรณ กลิ่นหอม.(2560). สมรรถนะผูนำเพ่ือความยั่งยืนขององคกร ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
         ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม กรณีชุมชนทุงหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   
          (Leadership Competencies toward Organization Sustainability Among Changing of  
         Economic, Social and Environment In case of Tungyeepeng Community Lanta Island  
         Krabi Province Thailand) (บรรยาย) : การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 :  
         The 1st National HR Academic Conference 2017: ณ หองกรุงเทพ 1-2 โรงแรมเซ็นทารา  
         แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซาลาดพราว, ประเทศไทย.  
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัตแิละผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นายพงศพันธุ คำพรรณ 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672 481 
075 672 202 
pongpan.co@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ค.ด. พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตรการศึกษา / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2558 
ศ.ม เศรษฐศาสตรการศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ (เกียรตินิยม) / มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
1. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 - 2561 

2. อาจารยประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร สำนักวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2553 – ปจจุบัน 

3. หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2559 - 2560 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  2549 – 2553 
5. อาจารยพิเศษ 2549 – 2553 
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  

2547 – 2549 

7. เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  2546 – 2547 
 
3. ความเช่ียวชาญ  
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เศรษฐศาสตรการศึกษาและกำลงัคน เศรษฐศาสตรแรงงาน เศรษฐศาสตรสุขภาพ เศรษมิติอนุกรมเวลา 
 
4. ประสบการณการสอน 
   มี    ไมมี 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยั 

วลัยลักษณ 

สำนักวิชาการจัดการ  เศรษฐศาสตร 1. เศรษฐศาสตรการศึกษาและ

กำลังคน  

2. เศรษฐศาสตรแรงงาน  

3. เศรษฐศาสตรสุขภาพ  

4. เศรษฐมิติอนุกรมเวลา   

5. เศรษฐศาสตรจลุภาค 1  

6. เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  

7. การเขียนและนำเสนอบทความ

ทางเศรษฐศาสตร  

8. คณิตศาสตรเศรษฐศาสตรและ

ธุรกิจ  

9. โครงงานทางเศรษฐศาสตร 

พ.ศ 2553 – 

ปจจุบัน  

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
1) พงศพันธุ คำพรรณ และเฟองอรุณ ปรีดีดิลก. ความตองการกำลังคนในอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทย

ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน. วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 45(1) (มกราคม – มีนาคม 2560): 
138-155. 

2) สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, สมหมาย ทองมี, และพงศพันธุ คำพรรณ. ความตองการแรงงานของ
อุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็งในจังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 1(2)(2555), (หนา 
1-18).  

 
5.2 บทความวิจยั/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

1) อรุณรัตน สุวรรณรัตน, และพงศพันธุ คำพรรณ. (2560). การรับรูเก่ียวกับการปฎิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏรธานี. เอกสารนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการประจำป 2560 วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 6. (19 
พฤษภาคม 2560), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 584-597 

2) สโรชา วิริยาธิการนุสรณ, และพงศพันธุ คำพรรณ. (2560). ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานของ
พนักงาน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) สำนักปฎิบัติการภูมิภาค ภาคใต. เอกสารนำเสนอในท่ี
ประชุมวิชาการประจำป 2560 วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 6 (19 พฤษภาคม 2560). มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, 540-553 
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3) Compan. P. and Preededilok. F. (2015) Forecasting the manpower needed and 
educational planning for capacity building Thailand’s tourism profession. 2015 International 
symposium on education and psychology - Fall session Japan. (September 2015): 13-27. 

4) พงศพันธุ คำพรรณ. การใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติของผูสูงอายุในเขตเมือง. นเรศวรวิจัย     
ครั้งท่ี 8. (28 กรกฎาคม 2555), 309-321. 

5) อัญชลี พรชัยเจริญ, สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, และพงศพันธุ คำพรรณ (2555). การพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา. เอกสารนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
ประจำป 2555  วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี1 (8 พฤษภาคม 2555), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 785-794.  

6) อุรารัตน ทองสัมฤทธิ์, สมนกึ เอ้ือจิระพงษพันธ และพงศพันธุ คำพรรณ. (2555). การรับรูแนวคิดการ
จัดการความรูของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี. เอกสารนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
ประจำป 2555 วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 1 (8 พฤษภาคม 2555), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 382-395. 

 
5.3 โครงการวิจัย  

2561 – 2562 โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหความคุมคาในการใชรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพตอเนื่อง (sQip)  
ตำแหนง นักวิจัย 
แหลงสนับสนุนทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาต ิ(สกว.)  
งบประมาณโครงการวิจัย 1,000,000.- บาท  

2561 – 2562  โครงการวิจัย เรื่อง คลังทองถิ่นดานการศึกษา: ความเหล่ือมล้ำและการขยายฐานรายไดเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูอยางเทาเทียม   
ตำแหนง หัวหนาโครงการวิจัย 
แหลงสนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
งบประมาณโครงการวิจัย 100,000.- บาท  

2559 – 2560  โครงการวิจัย เรื่อง การออกกลางคัน (Drop out) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
ตำแหนง หัวหนาโครงการวิจัย 
แหลงสนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
งบประมาณโครงการวิจัย 50,000.- บาท  

2559 – 2560  โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินความเปนไปไดของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเรือหลวงลัน
ตาและศูนยศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 84 พรรษา 
ตำแหนง นักวิจัย 
แหลงสนับสนุนทุนวิจัย องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  
งบประมาณโครงการวจิัย 300,000.- บาท  

 
6. หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน   

พงศพันธุ คำพรรณ. (2561). เศรษฐศาสตรการศึกษาและกำลังคน. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 
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1. นักวิจัยดีเดนดานการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา โดยสำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) พ.ศ.2558 

2. Ph.D. (Visiting Scholar) ณ Massey University ประเทศ New Zealand สนับสนุนทุนโดยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

3. ไดรับทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุนท่ี 25 ปการศึกษา 2557 
4. ประกาศนียบัตรนิสิตคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
นายไพโรจน นวลนุม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สำนักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 219 
075 672 202 
npairote@mail.wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Strategy / University of Surrey, UK 2557 
วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545 

 
2. ประสบการณการทำงาน (เรียงลำดับจากปลาสุด)  

ตำแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
ผูชวยศาสตราจารย สาขาเศรษฐศาสตร 2561-ปจจุบัน 
ผูชวยอธิการบดฝีายประชาสังคมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2560-2562 
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายชุมชนและประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2559-2560 
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 2558-2560 
คณะกรรมการประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 2550-2553 
อาจารยประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สำนักวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 2547-ปจจุบัน 
 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) เศรษฐศาสตรเกษตร 
2) กลยุทธการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
3) กลยุทธการจัดการพลังงานทดแทน 
 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ เศรษฐมิต ิ 2547-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร 2547-2553 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ ตลาดสินคาเกษตรและการวิเคราะหราคา 2547-2552 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 2548 -2552 
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สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร 

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

2548-2553 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 2551-2553 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตรเกษตร 2557-2558 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ สำนักวิชารัฐศาสตรและ
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