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Profile วทิยากร 
อาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา 

 

ประวตักิารศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก คณะ  ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

ทีจ่บ 
ปริญญาตรี คุณวฒิุ                       กศ.บ. (การศึกษาศาสตร์บณัฑิต) 

สาขาวชิา                   ธุรกิจศึกษา-การบญัชี 
คณะ                          ศึกษาศาสตร์ 
ส าเร็จการศึกษาจาก   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

๒๕๒๙ 

ปริญญาโท คุณวฒิุ                       ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต) 
สาขาวชิา                   ธุรกิจอุตสาหกรรม 
คณะ                          ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ส าเร็จการศึกษาจาก  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

๒๕๔๖ 

ปริญญาเอก คุณวฒิุ                      PhD (Doctor of philosophy in Management Science) 
สาขาวชิา                  Management Science 
คณะ                         School of Management 
ส าเร็จการศึกษาจาก  มหาวทิยาลยัชินวตัร 

๒๕๕๘ 

 

ประวตักิารท างาน 
ปี พ.ศ. ที่ท างาน ต าแหน่งงาน  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  สถานทีท่ างาน 
๒๕๕๖ – 
ปัจจุบนั 

ต าแหน่งงาน 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ 
๒. รองอธิการบดี 
๓. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 
๔. อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ และ กรรมการสอบงานคน้ควา้อิสระ 

ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต พื้นท่ีบพิตรพิมุข 
จกัรวรรดิ  

๕. กรรมการสภาวชิาการ ตวัแทนคณะบริหารธุรกิจ 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

๑. อาจารยผ์ูส้อนประจ าสาขาวชิาการจดัการ และ คณะบริหารธุรกิจ 
๒. ก ากบัดูแลงานดา้นงานบริการทางวชิาการ งานวจิยั งานวิชาการและงาน

ตามท่ี อธิการบดี มอบหมาย 
๓. ใหค้  าปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการสอบ งานคน้ควา้อิสระ 
๔. เขา้ร่วมประชุม ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ 

สถานท่ีท างาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีศาลายา 
๒๕๔๘ – 
๒๕๕๖ 

ต าแหน่งงาน 
๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั ๘ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ 
๒. หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
๓.อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ และ กรรมการสอบงานคน้ควา้อิสระ ใหก้บั
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต พื้นท่ีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
๔. กรรมการสภาวชิาการ ตวัแทนคณะบริหารธุรกิจ 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

๕. อาจารยผ์ูส้อนประจ าสาขาวชิาการจดัการ และ คณะบริหารธุรกิจ 
๖. บริหารและก ากบัดูแลงานสาขาวชิาการจดัการ 
๗. ใหค้  าปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการสอบ งานคน้ควา้อิสระ 
๘. เขา้ร่วมประชุม ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ 

สถานท่ีท างาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีศาลายา 
๒๕๔๔ – 
๒๕๔๘ 

ต าแหน่งงาน  
๑. อาจารย ์๑ ระดบั ๕ – อาจารย ์๒ ระดบั ๗ 
๒. ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริการการศึกษา     

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ      
๑. อาจารยผ์ูส้อนประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
๒. บริหารและก ากบัดูแล ภาระงานจ านวน ๕ แผนกงาน ไดแ้ก่ แผนกพสัดุ 

แผนกรักษาความปลอดภยั แผนกยานพาหนะ แผนกอาคารสถานท่ี และ 
แผนกเอกสารการพิมพ ์

สถานท่ีท างาน     สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตศาลายา 
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ประสบการณ์การสอน 

ระยะเวลา วชิาทีส่อน 
๒๕๔๔ – ปัจจุบนั ๑. รายวชิาท่ีสอน  หลกัการจดัการ (Principles of Management) 

หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   ลกัษณะทัว่ไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิด และ ววิฒันาการทางการ
จดัการ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ รวมทั้ง หนา้ท่ีของผูบ้ริหารทางดา้น
ต่าง ๆ คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีน า และการควบคุม โดยศึกษาแต่ละ
หนา้ท่ีและมุ่งถึงความส าคญักบัผลกระทบต่อองคป์ระกอบทางดา้นบุคคลท่ีมีต่อ
องคก์าร ศึกษาความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผดิชอบต่อสังคม 
๒. รายวชิาท่ีสอน  การภาษีอากร 1 (Taxation 1) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   หลกัการ ทฤษฎีวธีิการ และความจ าเป็นท่ีรัฐตอ้งจดัเก็บภาษี แหล่งรายไดข้อง
รัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอ่ืน ๆ ท่ีไดม้าจากการภาษีอากร นโยบายและ
ส่วนประกอบภาษีอากร วธีิจดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลกัการและวธีิการจดัเก็บภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต ภาษีทอ้งถ่ิน และภาษีเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ ซ่ึงรัฐบาลอาจก าหนดข้ึนตาม
ความจ าเป็นและสภาวะเศรษฐกิจ 
๓. รายวชิาท่ีสอน  ระเบียบวิธีวจิยัทางธุรกิจ  
(Research Methodology in Business) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   ความส าคญั ความหมาย ประเภทของการวจิยั การก าหนดปัญหาการวจิยั 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ออกแบบการวจิยัทางธุรกิจ เขียนโครงร่างการวจิยั เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ
ในการแกปั้ญหาทางธุรกิจ เขียนรายงานวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยั 
๔. รายวชิาท่ีสอน  การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ระดบัและ
ประเภทของกลยทุธ์ กระบวนการการจดัการกลยทุธ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยทุธ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและประเมินผลกลยทุธ์ และ
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายและแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานในระดบัต่าง ๆ 
ภายในองคก์รเนน้การฝึกปฏิบติัประยกุตห์ลกัการและทฤษฎี 

 

ประสบการณ์การสอน 
ระยะเวลา วชิาทีส่อน 

๒๕๔๔ – 
ปัจจุบนั 

๕. พฤติกรรมองคก์าร (Organization Behavior) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   องคก์ารตามแนวคิดแบบต่าง ๆ ววิฒันาการขององคก์าร ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ี
ท างาน ความพอใจในการท างาน และขวญัของพนกังาน การจูงใจ ทศันคติ การรับรู้ การ
เรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มบุคคลภายในองคก์าร การแสดงออก ความสัมพนัธ์ และ
ประสิทธิภาพของกลุ่ม การท างานเป็นทีม ภาวะความเป็นผูน้ า พฤติกรรมบุคคลในการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและการบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร 
การพฒันาองคก์ารท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการท างานร่วมกนัในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๖.  การเป็นผูน้ า (Leadership) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน (แบบยอ่) 
   ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูน้ า บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะท่ีส าคญัของผูน้ า ทฤษฎี
เก่ียวกบัผูน้ าแบบต่าง ๆ แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าในยคุปัจจุบนั การวางแผน การ
ตดัสินใจของผูน้ า วธีิการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คุณธรรม
จริยธรรมของผูน้ า ผูน้  ากบัการท างานร่วมกนัระหวา่ง บุคคลต่าง ๆ ในองคก์าร การส่งเสริม
การท างานเป็นทีมและการบริหารความขดัแยง้ บทบาทของผูน้ า 
๗. รายวชิาท่ีสอน   การจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน(แบบยอ่) 
   หลกัการจดัการการเปล่ียนแปลง ลกัษณะและองคป์ระกอบการเปล่ียนแปลง กระบวนการ
จดัการเปล่ียนแปลง การเลือกใชก้ลยทุธ์และเทคนิคเพื่อสนบัสนุนกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ประเมินสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง การสร้างความ
เขา้ใจ และสร้างการยอมรับเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลย ีกระบวนการ 
โครงสร้างระบบฯลฯ ศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการวเิคราะห์ การวางแผนการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือในการจดัการ การเช่ือมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ตระหนกัถึง
บทบาทของผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชภ้าวะผูน้ า การให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม 
และการสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการกบัการเปล่ียนแปลง 
๘. การจดัการคลงัสินคา้และการขนส่ง (Warehouse and Transportation Management) 
 หวัขอ้และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการสอน(แบบยอ่) 
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    หลกัการของการจดัการคลงัสินคา้ หลกัการควบคุมสินคา้และการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั การบนัทึกรับ-จ่าย สินคา้คงคลงั ศึกษาระบบการรับ การจดัเก็บและระบบการ
กระจายสินคา้ รวมถึงระบบเอกสารการจดัการคลงัสินคา้ การวางระบบบาร์โคด้ในการ
ควบคุม การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่งสินคา้และ
วตัถุดิบ การขนส่งและการควบคุมตน้ทุนการกระจายสินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การออกแบบ
และวางผงัคลงัสินคา้ วางและก าหนดพื้นท่ีในการจดัวางสินคา้ การเลือกใชอุ้ปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้ การเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารจดัวางสินคา้ท่ีเหมาะสม       

 

ประเภทผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ประเภท 
ผลงานทาง
วชิาการ 

รายละเอยีด 

งานวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ ์

ผลงานวจัิยแล้วเสร็จตีพมิพ์เผยแพร่  
๑. สุภาภร จงภกัดีพงศ.์ การผลิตและพฒันาแผน่พาร์ติเคิลบอร์ดดว้ยวชัพืชใน
ทอ้งถ่ิน ตน้กก ตน้แฝก และตน้ปรือ. ๒๕๔๘. 
(เผยแพร่ในระหวา่ง ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ รวม ๒ คร้ัง ไดแ้ก่ 
 วนัส่ิงประดิษฐแ์ห่งชาติ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ๒๕๕๒ 
 คลินิกเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปี ๒๕๕๑) 
แล้วเสร็จยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
๒. สุภาภร จงภกัดีพงศ.์ การจดัท าโปรแกรมการวางแผนการจดัการวสัดุทั้งองคก์ร 
MRP (Material Requirement Planning) 
๓. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ปทุมธานี ปี ๒๕๕๖ 
๔. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมยานยนต ์กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยธุยา ปี ๒๕๕๗ 
ผลงานวจัิยอยู่ระหว่างด าเนินการ  
๕. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมอาหาร ปี ๒๕๕๘ 
๖. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ปี ๒๕๕๘ 
ผลงานวจัิยได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๙ 
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 ๗. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมพลาสติก ปี ๒๕๕๙ 
๘. สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมโลหะตั้งตน้และโลหะแปรรูป ปี ๒๕๕๙ 

เอกสาร ต ารา 
ประกอบการสอน 

สุภาภร จงภกัดีพงศ.์ ภาวะผูน้ า. คร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปป้ี, ๒๕๔๘. 
สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. ระบบการคลงัสินคา้โรงงาน. คร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ:  
          ทริเป้ิลเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๕๔. 
สุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา. การบริหารการเปล่ียนแปลงและการสร้างปัจจยัสู่ความ
เป็นเลิศ.  
          คร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ: ทริเป้ิลเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๕๔. 

 
 

 


