http://www.entraining.net
Tel : 02-374-8638 , 02-732-2345

Profile วิทยากร
อาจารย์ ผศ.ดร.สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก คณะ สาเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.
ทีจ่ บ
๒๕๒๙

คุณวุฒิ
กศ.บ. (การศึกษาศาสตร์บณั ฑิต)
สาขาวิชา
ธุ รกิจศึกษา-การบัญชี
คณะ
ศึกษาศาสตร์
สาเร็ จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
คุณวุฒิ
ค.อ.ม. (ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต)
สาขาวิชา
ธุ รกิจอุตสาหกรรม
คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
สาเร็ จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณวุฒิ
PhD (Doctor of philosophy in Management Science)
สาขาวิชา
Management Science
คณะ
School of Management
สาเร็ จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชินวัตร

๒๕๔๖

๒๕๕๘

ประวัตกิ ารทางาน
ปี พ.ศ. ที่ทางาน
ตาแหน่ งงาน หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ สถานทีท่ างาน
๒๕๕๖ –
ตาแหน่ งงาน
ปัจจุบนั
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุ รกิจ
๒. รองอธิการบดี
๓. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
๔. อาจารย์ที่ปรึ กษางานค้นคว้าอิสระ และ กรรมการสอบงานค้นคว้าอิสระ
ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ
๕. กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนคณะบริ หารธุ รกิจ
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๒๕๔๘ –
๒๕๕๖

๒๕๔๔ –
๒๕๔๘

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
๑. อาจารย์ผสู ้ อนประจาสาขาวิชาการจัดการ และ คณะบริ หารธุ รกิจ
๒. กากับดูแลงานด้านงานบริ การทางวิชาการ งานวิจยั งานวิชาการและงาน
ตามที่ อธิการบดี มอบหมาย
๓. ให้คาปรึ กษาและร่ วมเป็ นกรรมการสอบ งานค้นคว้าอิสระ
๔. เข้าร่ วมประชุม ให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ พื้นที่ศาลายา
ตาแหน่ งงาน
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุ รกิจ
๒. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ
๓.อาจารย์ที่ปรึ กษางานค้นคว้าอิสระ และ กรรมการสอบงานค้นคว้าอิสระ ให้กบั
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
๔. กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนคณะบริ หารธุ รกิจ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
๕. อาจารย์ผสู ้ อนประจาสาขาวิชาการจัดการ และ คณะบริ หารธุ รกิจ
๖. บริ หารและกากับดูแลงานสาขาวิชาการจัดการ
๗. ให้คาปรึ กษาและร่ วมเป็ นกรรมการสอบ งานค้นคว้าอิสระ
๘. เข้าร่ วมประชุม ให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ พื้นที่ศาลายา
ตาแหน่ งงาน
๑. อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ – อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
๒. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การการศึกษา
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
๑. อาจารย์ผสู ้ อนประจาคณะบริ หารธุ รกิจ
๒. บริ หารและกากับดูแล ภาระงานจานวน ๕ แผนกงาน ได้แก่ แผนกพัสดุ
แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกยานพาหนะ แผนกอาคารสถานที่ และ
แผนกเอกสารการพิมพ์
สถานที่ทางาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
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ประสบการณ์ การสอน
ระยะเวลา
๒๕๔๔ – ปัจจุบนั

วิชาทีส่ อน
๑. รายวิชาที่สอน หลักการจัดการ (Principles of Management)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
ลักษณะทัว่ ไปของการประกอบธุ รกิจ แนวความคิด และ วิวฒั นาการทางการ
จัดการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ รวมทั้ง หน้าที่ของผูบ้ ริ หารทางด้าน
ต่าง ๆ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการควบคุม โดยศึกษาแต่ละ
หน้าที่และมุ่งถึงความสาคัญกับผลกระทบต่อองค์ประกอบทางด้านบุคคลที่มีต่อ
องค์การ ศึกษาความมีจริ ยธรรมทางธุ รกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. รายวิชาที่สอน การภาษีอากร 1 (Taxation 1)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
หลักการ ทฤษฎีวธิ ี การ และความจาเป็ นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี แหล่งรายได้ของ
รัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและ
ส่ วนประกอบภาษีอากร วิธีจดั เก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่ งได้แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต ภาษีทอ้ งถิ่น และภาษีเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่ งรัฐบาลอาจกาหนดขึ้นตาม
ความจาเป็ นและสภาวะเศรษฐกิจ
๓. รายวิชาที่สอน ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจ
(Research Methodology in Business)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
ความสาคัญ ความหมาย ประเภทของการวิจยั การกาหนดปั ญหาการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั ออกแบบการวิจยั ทางธุ รกิจ เขียนโครงร่ างการวิจยั เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิจ เขียนรายงานวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั
๔. รายวิชาที่สอน การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและ
ประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิและประเมินผลกลยุทธ์ และ
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ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ
ภายในองค์กรเน้นการฝึ กปฏิบตั ิประยุกต์หลักการและทฤษฎี

ประสบการณ์ การสอน
ระยะเวลา
๒๕๔๔ –
ปัจจุบนั

วิชาทีส่ อน
๕. พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
องค์การตามแนวคิดแบบต่าง ๆ วิวฒั นาการขององค์การ ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่
ทางาน ความพอใจในการทางาน และขวัญของพนักงาน การจูงใจ ทัศนคติ การรับรู ้ การ
เรี ยนรู ้ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลภายในองค์การ การแสดงออก ความสัมพันธ์ และ
ประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ม การทางานเป็ นทีม ภาวะความเป็ นผูน้ า พฤติกรรมบุคคลในการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการบริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
การพัฒนาองค์การที่นาไปสู่ พฤติกรรมการทางานร่ วมกันในองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๖. การเป็ นผูน้ า (Leadership)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน (แบบย่อ)
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูน้ า บทบาทหน้าที่และทักษะที่สาคัญของผูน้ า ทฤษฎี
เกี่ยวกับผูน้ าแบบต่าง ๆ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าในยุคปั จจุบนั การวางแผน การ
ตัดสิ นใจของผูน้ า วิธีการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คุณธรรม
จริ ยธรรมของผูน้ า ผูน้ ากับการทางานร่ วมกันระหว่าง บุคคลต่าง ๆ ในองค์การ การส่ งเสริ ม
การทางานเป็ นทีมและการบริ หารความขัดแย้ง บทบาทของผูน้ า
๗. รายวิชาที่สอน การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน(แบบย่อ)
หลักการจัดการการเปลี่ยนแปลง ลักษณะและองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
จัดการเปลี่ยนแปลง การเลือกใช้กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความ
เข้าใจ และสร้างการยอมรับเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี กระบวนการ
โครงสร้างระบบฯลฯ ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ การวางแผนการ
เลือกใช้เครื่ องมือในการจัดการ การเชื่อมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึง
บทบาทของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาวะผูน้ า การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม
และการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
๘. การจัดการคลังสิ นค้าและการขนส่ ง (Warehouse and Transportation Management)
หัวข้อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอน(แบบย่อ)
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หลักการของการจัดการคลังสิ นค้า หลักการควบคุมสิ นค้าและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย การบันทึกรับ-จ่าย สิ นค้าคงคลัง ศึกษาระบบการรับ การจัดเก็บและระบบการ
กระจายสิ นค้า รวมถึงระบบเอกสารการจัดการคลังสิ นค้า การวางระบบบาร์โค้ดในการ
ควบคุม การบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน และการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าและ
วัตถุดิบ การขนส่ งและการควบคุมต้นทุนการกระจายสิ นค้า การเลือกทาเลที่ต้ งั การออกแบบ
และวางผังคลังสิ นค้า วางและกาหนดพื้นที่ในการจัดวางสิ นค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่าย
สิ นค้า การเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดวางสิ นค้าที่เหมาะสม

ประเภทผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ประเภท
ผลงานทาง
วิชาการ
งานวิจยั และ
สิ่ งประดิษฐ์

รายละเอียด

ผลงานวิจัยแล้วเสร็จตีพมิ พ์เผยแพร่
๑. สุ ภาภร จงภักดีพงศ์. การผลิตและพัฒนาแผ่นพาร์ ติเคิลบอร์ ดด้วยวัชพืชใน
ท้องถิ่น ต้นกก ต้นแฝก และต้นปรื อ. ๒๕๔๘.
(เผยแพร่ ในระหว่าง ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ รวม ๒ ครั้ง ได้แก่
วันสิ่ งประดิษฐ์แห่งชาติ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๒
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๑)
แล้วเสร็จยังไม่ ได้ รับการตีพิมพ์
๒. สุ ภาภร จงภักดีพงศ์. การจัดทาโปรแกรมการวางแผนการจัดการวัสดุท้ งั องค์กร
MRP (Material Requirement Planning)
๓. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ กรณี ศึกษา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ปทุมธานี ปี ๒๕๕๖
๔. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์ กรณี ศึกษา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ปี ๒๕๕๗
ผลงานวิจัยอยู่ระหว่ างดาเนินการ
๕. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร ปี ๒๕๕๘
๖. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิ งนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ ปี ๒๕๕๘
ผลงานวิจัยได้ รับงบประมาณในปี ๒๕๕๙
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๗. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมพลาสติก ปี ๒๕๕๙
๘. สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมโลหะตั้งต้นและโลหะแปรรู ป ปี ๒๕๕๙
เอกสาร ตารา
สุ ภาภร จงภักดีพงศ์. ภาวะผูน้ า. ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพฯ: มิสเตอร์ ก๊อปปี้ , ๒๕๔๘.
ประกอบการสอน สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. ระบบการคลังสิ นค้าโรงงาน. ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพฯ:
ทริ เปิ้ ลเอ็ดยูเคชัน่ , ๒๕๕๔.
สุ ภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงและการสร้างปั จจัยสู่ ความ
เป็ นเลิศ.
ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพฯ: ทริ เปิ้ ลเอ็ดยูเคชัน่ , ๒๕๕๔.
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