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ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ องค การ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in  

   People Management and Organization Strategy 
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารคนและกลยุทธ องค การ) 
      บธ.ม. (การบริหารคนและกลยทุธ องค การ) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration (People Management and Organization Strategy) 
     M.B.A. (People Management and Organization Strategy) 
   

ความเปGนมาและจุดเด�นของสาขา 
 สถาบันฯ ไดAกําหนดปรัชญาของสถาบันฯ วEา “การศึกษาคือบEอเกิดแหEงภูมิปKญญา (Education in the Matrix of 
Intellect) และจัดการศึกษาโดยใชAระบบ Work-Based Education ท่ีมุEงเนAนการเรียนรูAจากประสบการณ จริงและการ
สรAางสรรค นวัตกรรมโดยความรEวมมือกับองค การธุรกิจและสอดคลAองกับกรอบแนวความคิดในการจัดการศึกษาแบบ DJT 
Model (Deutsche Japan Thailand) กลEาวคือ ใชAองค ความรูAท่ีมีการพัฒนาจากตะวันออกผสมประสานกับตะวันตก เนAน
การเรียนรูAจากการไดAปฏิบัติหรือประสบการณ ท่ีไดAผEานกรณีศึกษาท่ีเป_นการประยุกต ใชAความรูAไดAอยEางเหมาะสมกับบริบทของ
องค การ 
 โดยความเช่ือในปรัชญาพ้ืนฐานขAางตAน และใหAมีความสอดคลAองกับสาระสําคัญของหลักสูตรน้ี    ซ่ึงเป_นหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกําหนดปรัชญาของหลักสูตรไวAดังน้ี 
 “สรAางผูAนําในอนาคต ” เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป_นการเตรียมความพรAอมใหAผูAบริหารใหAมีความสามารถในการบริหาร
องค การไดAอยEางเต็มศักยภาพท่ีมีอยูE และมีความสมบูรณ พรAอมในดAานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเติม
เต็มความรูAและรับประสบการณ  ท้ังมิติขององค การและมิติดAานคนจากนักวิชาการและผูAบริหารท่ีประสบความสําเร็จ  ใน
ปKจจุบันเพ่ือกAาวสูEความเป_นผูAนําท่ีสมบูรณ  ในอนาคต” 
 
ความสําคัญ 
 คนมีคุณคEามีความสําคัญสูงสุดในองค การ ดังน้ัน การท่ีองค การท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจจะยกระดับสูEองค การท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) โดยการจัดระบบและมีการพัฒนาองค การในทุกดAานแลAว จะตAองมีการ
พัฒนามนุษย ใหAมีประสิทธิภาพจึงจะเป_นพลังขับเคลื่อนองค การไปสูEเปfาหมายดังกลEาวไดA 
 การท่ีสถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน มีสถานท่ีตั้งแวดลAอมดAวยองค การขนาดกลางและขนาดใหญE  จํานวนมาก จึง
เป_นโอกาสอันดีท่ีสถาบันฯ จะมีสEวนชEวยเพ่ิมขีดความสามารถขององค การเหลEาน้ัน ซ่ึงจะเป_น     การยกสถานะการแขEงขัน
ของประเทศโดยรวมดAวย 
 
เนื้อหาวิชาเด�น  

1) กลยุทธ ธุรกิจ (Business Strategy) 
2) การบริหารองค การ (Organization) 
3) การบริหารคน (People) 



 
วัตถุประสงค" 

       1. ผลิตมหาบัณฑิต ซ่ึงมีคุณลักษณะดังน้ี 
1.1 มีความรูAความเขAาใจกลยุทธ ในการบริหารคนและกลยุทธ องค การอยEางมืออาชีพ 
1.2 สามารถประยุกต ความรูAท่ีไดAไปใชAกับองค การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจไดAอยEาง สอดคลAองกับ

สภาพแวดลAอมขององค การท่ีเปลีย่นแปลงไป 
1.3 มีความเป_นผูAนําท่ีมีวิสัยทัศน  และคุณธรรม 
1.4 มีความสามารถในการใชAภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรูA เผยแพรEความรูAและ

ใชAในการดํารงชีวิตรEวมกับผูAอ่ืนไดAอยEางดี 
  2. สรAางหรือพัฒนาองค ความรูAดAานการบริหารคนและกลยุทธ องค การเพ่ือเป_นประโยชน ทางการบรหิาร และ

การพัฒนาทางวิชาการในอนาคต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผูAท่ีตAองการประกอบอาชีพงานในสายงาน HR ตามสถานประกอบการในฐานะผูAเช่ียวชาญหรือหัวหนAาหนEวยงาน 
ผูAบริหารท่ีตAองการขยายองค ความรูAดAานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นัก HR มืออาชีพท่ีตAองการเพ่ิมศักยภาพดAานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  เป_นตAน ตลอดจนผูAบริหารองค กรทุกระดับ ตั้งแตEระดับตAน กลาง และสูง ท่ีตAองการเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารทีมงานใหAมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถพัฒนาองค การอยEางยั่งยืนไดA 

 
ความเชี่ยวชาญการศึกษา 
 สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน มกีารบริหารและดูแลบุคลากรกวEา 130,000 คน 
 
คุณสมบัติของผูMสมัครเขMาศึกษา 

เป_นผูAสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทEาทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทุกสถาบันการท้ังในประเทศ
และตEางประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง 
 
เกณฑ"ในการคัดเลือกเขMาศึกษา ประกอบดAวย 

การสอบวัดความรูA 3 รายวิชา (กรณีสอบชิงทุน) คือ 
- วิชาภาษาอังกฤษ    
- วิชาคณิตศาสตร และสถิต ิ
- วิชาความรูAท่ัวไปทางการบริหารคนและกลยุทธ องค การ 

การสอบสัมภาษณ โดยผูAบริหารและคณาจารย ของสถาบัน 
 
หลักฐานในการสมัครเรียน 

1) ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด 
2) สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขAาราชการ 2 ฉบับ 
3) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ 
4) สําเนา Transcript ระดับปรญิญาตรี จํานวน 2 ชุด 
5) สําเนาทะเบียนบAาน 2 ฉบับ 
6) หนังสือรับรองการทํางาน (ถAามี) จํานวน 2 ชุด 
7) รูปถEาย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 

 
สถานท่ีเรียน 

สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน  85/1 หมูE2 ถ.แจAงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120  
 

 



วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนปกติ 
ภาคพิเศษ / 2559   มิถุนายน 2559 – สิงหาคม 2559 
ภาคการเรียนท่ี 1/2559 กันยายน 2559 – มีนาคม 2560 
ภาคการเรียนท่ี 2/2559 เมษายน 2560 – กันยายน 2560 
ภาคการเรียนท่ี 1/2560 ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 

            ภาคการเรียนท่ี 2/2560       พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561 
 

เปQดเรียนภาคเสาร" – อาทิตย"  
วันเสาร   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วันอาทิตย     เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

คณาจารย"ประจําหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            ดร. ฐิติวรรณ  สินธุ"นอก (อาจารย"ประจําหลักสูตร) 
                            ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก (Human Resource Development)  
                                                       มหาวิทยาลัยรามคําแหง                 
                            ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - อดีตท่ีปรึกษาดAานพัฒนาองค กร บริษัท เวิร คพอยท  เอ็นเทอร เทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 
                              - Results Associate Certificate of Coaching 
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAานวัฒนธรรมองค กรและการเปลีย่นแปลง 

                            ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท" (ผูMอํานวยการหลักสูตร M.B.A.- POS) 
                             ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                             ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - อดีตผูAจัดการท่ัวไป ฝyายกลยุทธ ทรัพยากรมนุษย  บริษัท ซีพี ออลล  จํากัด (มหาชน) 
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAานการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย  

                            ดร.อุทัย  สวนกูล  (อาจารย"ประจําหลกัสตูร) 
                            ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร ) University of Northern Philippines 
                             ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - อดีตรองผูAอํานวยการดAานทรัพยากรมนุษย  บริษัท ทรู คอร ปปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAานการบริหารคEาตอบแทน 
           

                            ดร. สกลทร นทีสวัสด์ิ  (อาจารย"ประจําหลักสูตร) 
                            ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก (สาขาบรหิารการจัดการ)  
                                                       American University of Human Sciences, USA.      
                             ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - อดีตผูAจัดการท่ัวไป ดAานกลยุทธ ธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล  จํากัด (มหาชน) 
                              - ผูAเช่ียวชาญดAาน TQA 
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAานการจัดการประกันคุณภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            ดร. ธนาสิทธิ์  เพ่ิมเพียร (อาจารย"ประจําหลักสูตร) 
                            ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก (พัฒนาทรัพยากรมนุษย  (หลักสตูรนานาชาติ)),  
                                                       มหาวิทยาลัยบูรพา 
                              ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - ผูAเช่ียวชาญดAานวิจัย 
                              - อดีตนักบริหารทรัพยากรมนุษย  บริษัท ปูนซีเมนต นครหลวง จํากัด (มหาชน)                             
 

                            ดร. บํารุง  สาริบุตร (อาจารย"ประจําหลักสูตร) 
                            ประวัติการศึกษา  : ปริญญาเอก (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง                
                            ประสบการณ"การทํางาน : 
                              - นักธุรกิจมืออาชีพดAานนําเขAาสEงออก 
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAานทรัพยากรมนุษย   
                              - ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดAาน Leadership Development                                                                                   
 

 

วิทยากรพิเศษจากบริษัทช้ันนํามากมายท่ีมาร�วมถ�ายทอดประสบการณ"  



 
 

โครงสรMางประจําหลักสูตรประจําปVการศึกษา 2559 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ"องค"การ 
Master of Business Administration Program in People Management and Organization Strategy 

 
การศึกษาตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน�วยกิต 

หนEวยกิตรวมตลอดหลอดหลักสูตร ไมEนAอยกวEา 36 หนEวยกิต 
 

แผนการเรียนการศึกษา  
 มีแผนการเรียนใหAเลือก 2 แผน คือ แผน ก2 และ แผน ข ดังตEอไปน้ี 

แผน ก2 
- หมวดวิชาบังคับ              21  หนEวยกิต 
- หมวดวิชาเลือก              3   หนEวยกิต 
- วิทยานิพนธ                     12   หนEวยกิต 

แผน ข 
- หมวดวิชาบังคับ               21  หนEวยกิต 
- หมวดวิชาเลือก                12   หนEวยกิต 
-การคAนควAาอิสระ                 3    หนEวยกิต 

 
โครงสรMางหลักสูตรแบ�งเปGน 4 ส�วน 
 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไมEนับหนEวยกิตดังตEอไปน้ี 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา          หน�วยกิต             วิชาบังคับก�อน 
ENL 5001 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1    NC          - 
  (Graduate English 1)   
POS 0001 สถิติเพ่ือการจัดการ      NC          - 
  (Statistics and Computer for Management)  
POS 0002 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด   NC          - 
 (Morality and Thinking Process) 

 

นักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษไมEผEานตามเกณฑ ท่ีทางสถาบันกําหนดจะตAองลงทะเบียนเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชา 
 ENL 5001 และนักศึกษาตAองลงทะเบียนเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชา POS 0001 และ POS 0002 โดยท้ังสองรายวิชาจะไมEมี
การนับหนEวยกิตในการเรยีนการสอนเป_นเพียงการเรียนพ้ืนฐานเพ่ือเขAาสูEหลักสูตรท่ีเหมาะสมเทEาน้ัน 

หมวดรายวิชา หลักสูตรประจําปVการศึกษา 2558 (หน�วยกิต) 
แผน ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม�นับหน�วยกิต) NC NC 
2.  หมวดวิชาบังคับ 21 21 
3.  หมวดวิชาเลือก 3 12 
4.  วิทยานิพนธ" 12 - 
5.  การศึกษาคMนควMาอิสระ - 3 

รวม 36 36 



หมวดวิชาบังคับ   
การเรยีนหมวดวิชาบังคับรวม 21 หนEวยกิต ประกอบดAวยรายวิชาตEอไปน้ี 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา          หน�วยกิต       วิชาบังคับก�อน 
POS 1001 หลักพ้ืนฐานการบริหารคนและกลยุทธ องค การ 

(Introduction to People Management and Organization 
Strategies)  

 3(3-0-6) - 

POS 1002 กลยุทธ ทางธุรกิจสําหรับองค การนวัตกรรมและความยั่งยืน 
(Business Strategies for Innovative Organization and 
Sustainability) 

3(3-0-6) - 

POS 1003 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ และขีดความสามารถของคน  
(Strategic Performance Management and People Capability)                                                                     

3(3-0-6) POS 1001 

POS 1004 การบริหารคนเชิงกลยุทธ  
(Strategic People Management)               

3(3-0-6) POS 1001 

POS 1005 การเรยีนรูAและการพัฒนาคน 
(Learning and People Development) 

3(3-0-6) POS 1001 

POS 1006 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับการจัดการ 
(Research Methodology for Management) 

3(3-0-6) - 

POS 1007 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค การ 
(Transformation and Organization Development) 

3(3-6-6) POS 1001 

หมวดวิชาเลือก 
การเรยีนการสอนใหAนักศึกษาเลือกเรียนไมEนAอยกวEา 3 หนEวยกิต สําหรับแผน ก2 และไมEนAอยกวEา 12 หนEวยกิต

สําหรับแผน ข จากวิชารายวิชาตEอไปน้ี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต วิชาบังคับก�อน 
POS 2001   กลยุทธ การวางแผนกําลังคนและการสรรหา 

(Workforce Planning and Acquisition Strategies) 
3(3-0-6) POS 1001 

 
POS 2002   สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห คนและองค การ 

(Information for People and Organization Analytics) 
3(3-0-6) POS 1001 

POS 2003 ระบบรางวัลและการยอมรับผลงานและความสามารถ 
(Reward and Recognition System) 

3(3-0-6) POS 1001 

POS 2004  การจัดการความรูAและองค การแหEงการเรียนรูAเพ่ือนวัตกรรม 
(Knowledge Management and Learning Organization for 
Innovation)   

3(3-0-6) POS 1001 

POS 2005   การบริหารความกAาวหนAาในอาชีพและผูAมีความสามารถสูง  
(Career and Talent Management) 

3(3-0-6) POS 1001 

POS 2006 กลยุทธ การบริหารคนและองค การธุรกิจขAามชาต ิ
(Strategies for Managing People and Global Business 
Organization) 

3(3-0-6) POS 1001 

POS 2007 บุคลากรสัมพันธ  และความผูกพันตEอองค การ 
(Employee Relations and Engagement) 

3(3-0-6) POS 1001 

POS 2008 
 
POS 2009 

การพัฒนาภาวะผูAนําองค การเพ่ือพลวัตองค การ 
(Leadership Development for Transformative Organization) 
แนวโนAมการบริหารคนและองค การเชิงกลยุทธ   
 (Trends in Strategic People and Organization Management) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

POS 1001 
 

POS 1001 

 



นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวชิาในหลักสูตรระดับปรญิญาโทอ่ืนของสถาบันฯ ท้ังนี้ ตAองไมEเกิน 3 หนEวยกิต โดยไดAรับ
ความเห็นชอบจากคณบดี  
 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ" สําหรับแผน ก2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       หน�วยกิต            วิชาบังคับก�อน 
POS 3001   วิทยานิพนธ        12(0-0-36)         - 
 (Thesis) 
 
หมวดวิชาการคMนควMาอิสระสําหรับแผน ข 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน�วยกิต            วิชาบังคับก�อน 
POS 3002 การคAนควAาอิสระ         3                - 
 ( Independent Study) 
 
สถิตินักศึกษาของ Panyapiwat MBA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาแผน ก2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปV 
 

 

 
 

 

 
แผนการศึกษาแผน ข 

 

ปVการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

POS xxxx วิชาเลือก 2 3 POS 3002 การศึกษาคAนควAาอิสระ 3 
POS xxxx วิชาเลือก 3 3    
POS xxxx วิชาเลือก 4 3    

รวม 9 รวม 3 

ปVการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

ENL 5001 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 NC POS 1005 การเรียนรูAและการพัฒนาคน 3 
POS 0002 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด NC POS 1006 ระเบียบวธิีวิจยัสําหรับการจัดการ 3 
POS 0001 สถิติเพื่อการจัดการ NC POS 1007 การบริหารการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค การ 3 
POS 1001 หลักพื้นฐานการบริหารคนและกลยุทธ องค การ 3 POS xxxx วิชาเลือก 1 3 
POS 1002 กลยุทธ ทางธรุกจิสําหรับองค การนวัตกรรมและความย่ังยืน 3    
POS 1003 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ และขดีความสามารถของคน 3    
POS 1004 กลยุทธ การบริหารคนและองค การ 3    

รวม 12 รวม 12 

ปVการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

POS 3001 วิทยานิพนธ   6 POS 3001 วิทยานิพนธ   6 
รวม 6 รวม 6 

ปVการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวน 
หน�วยกิต 

ENL 5001 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 NC POS 1005 การเรียนรูAและการพัฒนาคน 3 
POS 0002 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด NC POS 1006 ระเบียบวธิีวิจยัสําหรับการจัดการ 3 
POS 0001 สถิติเพื่อการจัดการ NC POS 1007 การบริหารการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค การ 3 
POS 1001 หลักพื้นฐานการบริหารคนและกลยุทธ องค การ 3 POS xxxx วิชาเลือก 1 3 
POS 1002 กลยุทธ ทางธรุกจิสําหรับองค การนวัตกรรมและความย่ังยืน 3    
POS 1003 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ และขดีความสามารถของคน 3    
POS 1004 กลยุทธ การบริหารคนและองค การ 3    

รวม 12 รวม 12 



 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ"องค"การ 
 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน          หน�วยกิต 
ENL 5001  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                                                - 
             (Graduated English) 
 ทักษะภาษาอังกฤษดAานการฟKง การพูด การอEานและการเขียนรวมท้ังการใชAภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

POS 0001   สถิติเพ่ือการจัดการ            - 
(Statistical Methods for Management) 
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานท่ีมีความจําเป_นตAองใชAในการบริหาร  การบริหารคนและกลยุทธ องค การ หรือใชA

ในการศึกษา  การทําวิจัย  รวมถึงสามารถใชAในการวิเคราะห  การประเมิน  การวัดผล และการประมวลผลดAวยคอมพิวเตอร   
 

POS 0002   ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด         -   
(Morality and Thinking Process) 
ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงกลยุทธ  ความคิดเชิงวิพากษ  การจัดและ

พัฒนาระบบความคิดดAวยหลักการ  ขAอมูล และการใชAเหตุผล ท้ังแบบตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะท่ีเป_นปรัชญาหลักคิด
อันเน่ืองดAวยศาสนาคEานิยมพ้ืนฐานของสังคม พ้ืนฐานทางจริยธรรม และคุณธรรมเพ่ือนําไปสูEการสรAางนวัตกรรมในองค การ  
 
หมวดวิชาบังคับ 
POS 1001   หลักพ้ืนฐานการบริหารคนและกลยุทธ"องค"การ              3(3-0-6) 

(Introduction to People Management and Organization Strategies) 
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และการปฏิบัติดAานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  การจัดการองค การ อัน

ประกอบดAวย การเงิน การตลาด การบริหารความเสี่ยง  และการบริหารคน ท่ีเป_นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการองค การใน
ปKจจุบัน 
 
POS 1002   กลยุทธ"ทางธุรกิจสําหรับองค"การนวัตกรรมและความย่ังยืน   3(3-0-6) 

(Business Strategies for Innovative Organization and Sustainability) 
แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการในการวางแผนเพ่ือกําหนดกลยุทธ องค การ (Corporate Strategy) กลยุทธ 

ธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ เฉพาะดAาน (Functional Strategy) ประกอบดAวย ดAานการตลาด  ดAานการเงิน  ดAานการ
ปฏิบัติการ  เพ่ือเป_นองค การนวัตกรรมและความยั่งยืน 
  
POS 1003   การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ"และขีดความสามารถของคน    3(3-0-6) 
 (Strategic Performance Management and People Capability)   

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการในการบริหารผลงาน ตั้งแตEการถEายระดับกลยุทธ องค การ ระดับทีมงาน และบุคคล 
และการสรAางขีดความสามารถของคน ท่ีสอดคลAองกับคสามารถหลักและกลยุทธ องค การ 

 
POS 1004   การบริหารคนเชิงกลยุทธ"      3(3-0-6) 

(Strategic People Management) 
แนวความคิด ทฤษฎี และ แนวทางปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธ ดAานการบริหารคน และกระบวนการ นํากล

ยุทธ ดAานการบริหารคนสูEการปฏิบัติใหAสอดคลAองกับกลยุทธ องค การ 



 
POS 1005   การเรียนรูMและการพัฒนาคน      3(3-0-6) 

(Learning and People Development) 
แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการ การเรียนรูAและการพัฒนาขีดความสามารถของคนใหAสอดคลAองกับกล

ยุทธ องค การ เชEนการฝ�กอบรม (Training)  การสอนงาน (Coaching)  ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การบริหารทรัพยากรการ
เรียนรูAและสEงเสริมสภาพแวดลAอมท่ีเอ้ือตEอการเรียนรูA  

 
POS 1006   ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการจัดการ      3(3-0-6) 

(Research Methodology for Management) 
ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย ท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Method ) เชิงปริมาณ (Quantitative 

Method) และวิธีผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีเหมาะสม ปKญหาการวิจัย เพ่ือนวัตกรรมดAานการจัดการคนและองค การ 
รวมถึงกระบวนการทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวขAอมูล การสรAางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย 
การวิเคราะห ขAอมูล และจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการเขียนโครงรEางและรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย 

 
POS 1007   การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค"การ    3(3-0-6) 

(Transformation and Organization Development) 
แนวความคิด  ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยเพ่ือการเปลี่ยนผEานและพัฒนาขีดความสามารถ

ขององค การ ดAานโครงสรAาง พฤติกรรมองค การ วัฒนธรรมองค การ กระบวนการทํางาน การบริหารคุณภาพระบบสEงเสริม
นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง ใหAสอดคลAองกับเปfาหมายขององค การ เพ่ือความสามารถในการแขEงขัน และสรAางความ
ยั่งยืน 
 
หมวดวิชาเลือก 
POS 2001   กลยุทธ"การวางแผนกําลังคนและการสรรหา    3(3-0-6) 

(Workforce Planning and Acquisition Strategies) 
กลยุทธ การวางแผนกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ใหAสอดคลAองกับเปfาหมาย และทิศทางองค การ กล

ยุทธ ในการดึงดูดแหลEงกําลังคนเขAามาทํางานในองค การ และการบริหารระบบและพัฒนาเครื่องมือบริหารคัดเลือก ตามแผน
กําลังคน  

 
POS 2002   สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห"เพ่ือการบริหารคนและองค"การ   3(3-0-6) 

(Information for People and Organization Analytics) 
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชAสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะห  และเสนอทางเลือกเพ่ือการ

ตัดสินใจในดAานกลยุทธ ธุรกิจ กลยุทธ องค การ และกลยุทธ การบริหารคน 
 
POS 2003   ระบบรางวัลและการยอมรับผลงานและความสามารถ   3(3-0-6) 

(Reward and Recognition System)   
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติใน การกําหนดกลยุทธ การใหAรางวัลผลตอบแทน  การจัดทําโครงสรAาง

ระบบคEาตอบแทน และการยอมรับในคุณคEาท้ังของคนและผลงานใหAเหมาะสมกับกลยุทธ องค การและการแขEงขันใน
ตลาดแรงงาน  

 
POS 2004   การจัดการความรูMและองค"การแห�งการเรียนรูMเพ่ือนวัตกรรม    3(3-0-6) 

(Knowledge Management and Learning Organization for Innovation)   
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวการปฏิบัติในการจัดการความรูAและการพัฒนาสูEองค การแหEงการเรียนรูA เพ่ือสรAาง

ใหAเกิดกระบวนการการเรียนรูAท้ังระดับบุคคล ทีม และองค การท่ีนําไปสูEการสรAางนวัตกรรม และความเจริญเติบโตอยEางยั่งยืน  
 



POS 2005   การบริหารความกMาวหนMาในอาชีพและผูMมีความสามารถสูง    3(3-0-6) 
(Career and Talent Management) 
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความกAาวหนAาในอาชีพ  การบริหารผูAสืบทอดตําแหนEง

งาน และการบริหารผูAมีความสามารถสูง ตั้งแตEการสรรหาคัดเลือก  การพัฒนา  และการรักษาผูAมีความสามารถสูง เพ่ือสรAาง
ผูAนําในอนาคต    

 
POS 2006   กลยุทธ"การบริหารคนและองค"การธุรกิจขMามชาติ    3(3-0-6) 

(Strategies for Managing People and Global Business Organization) 
การบริหารคนและองค การธุรกิจระหวEางประเทศ บนความหลากหลายทางเช้ือชาติวัฒนธรรม เก่ียวกับการ

บริหารคนในองค การธุรกิจขAามชาติ รวมถึงการบริหารขAามวัฒนธรรมการบริหารความหลากหลายของคน ในประเทศ ภูมิภาค
อาเซียนและสากล 

 
POS 2007   บุคลากรสัมพันธ" และความผูกพันต�อองค"การ     3(3-0-6) 

(Employee Relations and Engagement) 
แนวความคิด ทฤษฎี ระบบกลไก ดAานการสEงเสริมบุคลากรสัมพันธ  การคุAมครองแรงงาน ความเคารพในสิทธิ

มนุษยชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และการสรAางความผูกพันตEอองค การ  
 

POS 2008   การพัฒนาภาวะผูMนําองค"การเพ่ือพลวัตองค"การ    3(3-0-6) 
(Leadership Development for Transformative Organization) 
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวทางการพัฒนาภาวะผูAนํา  เพ่ือนําทีมงาน การบริหารขAามสายงาน และการสรAาง

เครือขEาย (Cross Functional Team and Network) การสรAางการยอมรับจากผูAมีสEวนไดAสEวนเสียและการนําการ
เปลี่ยนแปลงใหAทันตEอบริบทของการเปลี่ยนแปลงและสอดคลAองกับเปfาหมายองค การ 

 
POS 2009   แนวโนMมการบริหารคนและองค"การเชิงกลยุทธ"     3(3-0-6) 

(Trends in Strategic People and Organization Management) 
แนวความคิด ทฤษฎี และแนวโนAมการบรหิารคนและองค การในบริบทตEางๆ เพ่ือใหAเขAาใจภูมหิลังพัฒนาการ และ

นวัตกรรมในแตEละยุคสมัย รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโนAมดAานการบริหารคนและองค การในอนาคต  
     
หมวดวิชาวิทยานิพนธ" สําหรับแผน ก2 
POS 3001 วิทยานิพนธ"                 12(0-0-36) 
 (Thesis) 
 วิจัย คAนควAา และปฏิบัติการตามหลักวิชาการ โดยมีข้ันตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการ ท่ีเต็มรปูแบบ และการ
นําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเน้ือหาสาระทางวิชาการ ดAานบริหาร ภายใตAการควบคุมของอาจารย ท่ีปรึกษา และระเบียบของ
สถาบัน 
 
หมวดวิชาการคMนควMาอิสระสําหรับแผน ข 

POS 3002 การคMนควMาอิสระ        3(0-0-9)  
 (Independent Study) 

การคAนควAาอยEางเป_นระบบดAานปKญหาหรือเรื่องท่ีสนใจ ภายใตAการอนุญาต แนะนําและควบคุมโดยอาจารย ท่ีปรึกษา 
 

 
 
 
 



สนใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการบริหารคนและกลยทุธ์องค์การ 

โทร.     : 02 832 0413, 02 832 0471, 02 837 1117, 02 832 0416, 081 481 7317 

E-Mail   : mba@pim.ac.th 

Website   : http://mba.pim.ac.th 

Facebook : http://www.facebook.com/mbapanyapiwat 

Address                : สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน์    

85/1 หมู2่ ถ.แจ้งวฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120 

กาํหนดการต่างๆ หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) ปีการศึกษา 2559 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                               

                              
                                       

                       
  

                                
                                                               

รายละเอียด วนัเวลา 

จดังาน Open House ครั �งที� 1 วนัที� 21 พฤศจกิายน 2558 

รบัสมคัรนกัศกึษา ตั �งแต่วนันี�   -  วนัที� 15 ธนัวาคม 2558 

ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ 3สอบคดัเลอืกทางเวบ็ไซต ์ วนัที�  17 ธนัวาคม 2558 

สอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ วนัที�  19 ธนัวาคม 2558 
ลงประกาศรายชื�อผูผ่้านการคดัเลอืกทางเวบ็ไซต ์ วนัที�  28 ธนัวาคม 2558 
ยนืยนัสทิธิ 3นกัศกึษา/ชาํระค่าเล่าเรยีน ครั �งที�1  วนัที�  28 ธนัวาคม 2558 – 22 มกราคม 2559   
ขึ�นทะเบยีนนกัศกึษา / ลงทะเบยีน / ปฐมนิเทศ วนัที�  4 มถุินายน 2559  
เริ�มเรยีนวชิาปรบัพื�นฐาน  วนัที�  11  มถุินายน 2559 


