
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารจากคณบดี  

 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพ่ือเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียน

การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทางดา้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ทางดา้นการบริหารธรุกิจเฉพาะทางที่ตรงตอ่ความตอ้งการของภาครัฐ และเอกชน ในปัจจบุนัมี

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งมัน่ในการรังสรรคผ์ูน้าํมืออาชีพ ที่มีทักษะ

การบริหารจดัการที่เป็นเลิศ มแีนวคิดการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น แนวคิดเชงินวตักรรม มคีวามเป็น

ผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากนัน้ยังมุ่งเนน้ใหบ้ัณฑิตที่จบออกไปมีคณุสมบัติเป็น

ผูน้าํแห่งการเปลี่ยนแปลงในสงัคมอีกดว้ย  

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมุ่งมัน่ที่จะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุที่นาํการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานกับการ

บริหารธรุกิจมาสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งบคุลากรเพ่ือสรา้งผลกระทบต่อสังคมขยายในวงกวา้ง 

ในระดบัประเทศใหไ้ด ้ 

รายงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ไดร้วมรวมผลการดาํเนินงานดา้นการ

จดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมสาํคญัตา่งๆ การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงัคมที่

แสดงใหเ้ห็นว่าทางบณัฑติวิทยาลยัมกีารดาํเนนิการอย่างตอ่เนือ่งตามพนัธกิจที่ตัง้ไวต้ลอดทัง้ปี 

บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรมหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชนต์่อ

สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลการ

ดาํเนนิงานของบณัฑติวิทยาลยัฯ ในปีที่ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรปุผ ูบ้รหิาร  

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมไดจ้ัดทาํรายงานประจาํปี 2561 โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือ

รวบรวมและสงัเคราะหผ์ลการดาํเนนิงานของคณะในทกุพนัธกิจตลอดปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 

คณะมผีลการดาํเนนิงานตามเป้าหมาย ดงัรายละเอียดโดยสรปุดงันี ้      

เป้าหมายท่ี 1 ผลิตบณัฑติท่ีมคีณุภาพสูก่ารเป็น Social Change Agent คณะมกีลยทุธท่ี์จะสรา้งคนท่ีมี

จิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mind) 

และความคิดเพ่ือสงัคม (Social mind) โดยมีภาวะผูน้าํ (Leadership) เป็นรากฐาน คณะจึงไดจ้ัดการเรียนการ

สอนดว้ยวิธีท่ีมุง่เนน้ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องนกัศึกษา (Outcome-based education in learning & teaching) และ 

เสริมสรา้งนกัศึกษาท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) รวมทั้งความคิด  

เพ่ือสังคม (Social mind) ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาคณะจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งหมด 20 กิจกรรม             

แบ่งออกเป็นดา้นการจัดการเรียนการสอนโดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม และ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลาย มาบรรยายทั้งในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ             

(GMI Forum) ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการ

ศึกษาดงูานต่างประเทศ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ปิดโลกทัศน ์เรียนรูแ้ละไดม้องเห็นแนวความคิด วิธีการปฏิบัติ

ต่างๆ ท่ีทันสมัยทั้งในดา้นเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งรปูแบบการดาํเนินชีวิต และสามารถนาํไปปรับใช ้ 

กบัการประกอบธรุกจิหรือการทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสากลได ้

เป้าหมายท่ี 2 ผลิตผลงานวิจยัท่ีเกีย่วเนือ่งและมนีวตักรรม คณะมกีลยทุธท่ี์จะสรา้งงานวิจยัดา้นการ

จัดการเพ่ือตอบโจทย์อย่างมีคณุค่า โดยมีนโยบายการใหท้นุสนับสนนุการทําวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่

ผลงานวิจยัสาํหรบันกัศึกษา ซ่ึงในปีท่ีผา่นมามีนกัศึกษาท่ีไดร้บัทนุ จาํนวน 25 คน และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี

ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่วิทยานพินธจ์าํนวนทั้งสิ้น 17 เร่ือง แบ่งเป็นบทความท่ีเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

จาํนวน 3 เร่ือง และบทความท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติ จาํนวน 14 เร่ือง นอกจากนี ้คณะยังไดผ้ลิตงานวิจัยท่ี

เกี่ยวเนื่องเพ่ือสรา้งนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 34 เร่ือง ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

จาํนวน 8 เร่ือง และบทความท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติ จาํนวน 26 เร่ือง สาํหรับงานบริการวิชาการ คณะไดม้ี

การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการเผยแพร่องคค์วามรูท้างดา้นบริหารจัดการผ่านการฝึกอบรม    

การเป็นท่ีปรึกษา การเป็นคณะกรรมการวิชาการหรือวิชาชพี และผูท้รงคณุวฒิุ จาํนวนทัง้สิ้น 46 รายการ 

 เป้าหมายท่ี 3  พัฒนา GMI ใหม้ีความเป็นสากล  (Internationalization) คณะมีกลยทุธส์รา้งความเป็น

สากลในองคก์ร โดยมีเป้าหมาย คือ การไดร้ับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางดา้น

บริหารธุรกิจระดับนานาชาติ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB) ซ่ึงมี

นโยบายใหบ้คุลากรของคณะมีส่วนร่วมในการดาํเนนิกิจกรรมตามแผนงาน AACSB และในปีท่ีผา่นมานัน้ ได ้

เปิดโอกาสใหบ้คุลากรเขา้ร่วมสมัมนาท่ีจัดโดย AACSB ณ ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือนาํมาปรับปรงุคณุภาพการ

จดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการองคก์ร นอกจากนีย้งัไดพ้ฒันาความร่วมมอืกบั National Taipei 

University of Technology (NTUT) สาํหรับการเปิดหลักสตูร Double Degrees for Executive Master Program in 

Business Administration (EMBA) ซ่ึงดาํเนนิการมาแลว้ 6 รุ่น  

เป้าหมายท่ี 4  พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น High Performance Organization คณะมี

กลยทุธก์ารปรับปรงุการทาํงานของบคุลากรอย่างตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement) โดยจัดโครงการและ

กิจกรรมการส่งเสริมความสามารถตามสมรรถนะใหก้บับคุคลากรตลอดทั้งปี เพ่ือการพัฒนาและปรับปรงุ

ตามสมรรถนะของบคุลากร และในปีท่ีผ่านมานัน้ ไดจ้ัดกิจกรรมการพัฒนาบคุลากร กิจกรรมทาํนบุาํรงุ

ศิลปะและวฒันธรรม และกจิกรรมดา้นภาคีความร่วมมอือีกดว้ย
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ประวติัความเป็นมา 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

(Graduate School of Management and Innovation: 

GMI) แห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบ รุี  ได้ถ ูกจัดตั้ง ข้ึน เ ม่ือ ปี  พ .ศ .  2545            

จากการท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งการผลักดันการสร้าง

ความเขม้แข็งดา้นการบริหารจัดการ (Management 

Strengthening) ซ่ึง ถือว่าเ ป็นหนึ่ง ในเป้าหมายเชิง      

กลยทุธท่ี์สาํคัญของมหาวิทยาลัย ในโครงการ 6+1 

Flagships โดยเร่ิมตน้จากการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

และเครือขา่ยของมหาวิทยาลัย บนฐานของศาสตรท่ี์

เป็นจดุแข็งของมหาวิทยาลยั  ไดแ้ก ่วิศวกรรมศาสตร ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีปณิธานในการ

สรา้งสรรค์ทรัพยากรบคุคลท่ีพรัง่พรอ้มดว้ยทักษะ

ของการเป็นนกับริหารจดัการสมยัใหม ่ 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)     

จึงมีพันธกิจสําคัญในการให้บริการองค์ความรู้

ทางดา้นบริหารจัดการผ่านการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการ แก่ผูส้นใจเรียนในระดบั   

ปริญญาโท และบุคคลหรือองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก ท่ีตอ้งการคําปรึกษา และความช่วยเหลือ  

ในดา้นบริหารจดัการในมติติา่งๆ 

 

ดว้ยวิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยท่ีตอ้งการ

สร้างหลักสูตรดา้นบริหารจัดการท่ีแตกต่างจาก

สถาบันอ่ืน และเล็งเห็นแนวโน ้มของการพัฒนา

ประเทศท่ีตอ้งอาศัยการบริหารจัดการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขนส่ง

สินคา้ในระบบโลจิสติกส ์การก่อตัง้ GMI ในช่วง 2 ปี

แรก จึงเปิดเฉพาะหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ซ่ึงมีสาขาทั้งหมด 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาการจัดการ    

โลจิสติกส์  สาขาการบริหารโครงการ และสาขา     

การจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยมกีลุม่ผูส้นใจ

หลักคือ วิศวกร และผูท่ี้ทาํงานในภาคการผลิตซ่ึงจบ

ทางสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

ปี  พ . ศ . 2547 GMI เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก ส ูต ร

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ

โทรคมนาคมและบรอดคาสต้ิง และสาขาการ

จัดการสําหรับเป็นผ ู้ประกอบการ เนื่องจาก

ผูบ้ริหารของคณะไดท้ราบถึงแนวโนม้ของการพฒันา

แผนแม่บททางโทรคมนาคมของประเทศประกอบกับ

กระแสการขยายตัวของตลาดท่ีมีผูท่ี้สนใจนําองค์

ค ว า ม รู้ ใ น ศ า สตร์ ท า ง ด้า น วิ ศ วก ร รม  ห รื อ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปต่อยอดในการทาํธรุกิจ

ของตนเอง GMI จึงไดเ้สนอมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสตูร

ดังกล่ าว  และ ถือ ว่ า เ ป็นการ เส ริมจุดแข็ งของ

ทรัพยากรบุคคลของประเทศในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจผ่านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs)  

 

ปี  พ .ศ .2553 GMI ได้ปรับปรงุหลักสตูรใหม่      

โดยการทบทวนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ        

ภัยคุกคามต่างๆ  ประกอบกับเสียงสะท้อนจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม  

รวมไปถึงผูใ้ชบ้ณัฑติ ศิษยเ์ก่าและนกัศึกษาปัจจบุันใน

ขณะนัน้ท่ีตอ้งการใหเ้ปิดสาขาวิชาเฉพาะทางมากขึ้น 

โดยบูรณาการเขา้กับศาสตร์ด ้านบริหารจัดการ   

การปรับปรงุหลักสตูรใหม่จึงมี 4 หลักสตูร โดยท่ี

ยงัคง 2 หลกัสตูรเดมิไว ้ไดแ้ก ่ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

จดัการโลจิสตกิส ์ซ่ึงเป็นศาสตรก์ารจดัการเฉพาะ

ทางท่ีมคีวามตอ้งการแรงงานเป็นจาํนวนมาก  

 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็น

ศาสตรท่ี์นยิมของตลาดเป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัมี

เนื้อหาทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้งในดา้นการจัดการ

สาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ  

สาํหรบัหลกัสตูรใหม ่2 หลกัสตูร ไดแ้ก ่

 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา         

การจดัการ  

 หลักสูตรบ ริหารธุรกิ จมหาบัณฑิต  สาขา         

การจดัการ                                                      

โดยทั้ง 2 หลักสตูรนี้ จะมีสาขาวิชาเอกเฉพาะทาง    

ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียน ดงันี ้

 

            ขอ้มลูทัว่ไป 
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1. สาขาการบริหารโครงการ (Project Management)  

2. สาขาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม      

(Technology and Innovation Management)  

3. สาขาการจดัการโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้  

(Telecommunication and Broadcasting Management)  

4. สาขาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 

(Real Estate Management)  

5. สาขาวิศวกรรมการเงนิและการจดัการ  

(Financial Engineering and Management)  

เฉพาะหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

6.สาขาการบริหารจดัการองคก์ร  

(Organization Management)  

เฉพาะหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ 

 

ปี พ.ศ.2554 GMI ไดเ้ริ่มใชห้ลกัสตูรท่ีปรบัปรงุ

ใหม่ทัง้ 4 หลกัสตูร การปรับปรงุหลักสตูรครั้งนี้ 

นอกจาก GMI ยังคงมุ่งเนน้กลุ่มผูส้นใจเรียนหลกั คือ 

วิศวกร และผูท่ี้ทาํงานในภาคการผลิตซ่ึงจบจากทาง   

สายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแลว้ GMI ยงัไดเ้ล็งเห็น

ความตอ้งการจากภาคอตุสาหกรรมและสังคมท่ีมี

ผู้สน ใ จ ซ่ึ งจบจากทางด้านมนุษยศาสตร์แล ะ

สังคมศาสตร์ ท่ีในขณะเดียวกันก็ตอ้งการเรียนรู้

ศาสตรด์า้นบริหารธรุกิจและการจัดการเพ่ือเป็นประ

โยชนส์ําหรับเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพของตน 

และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ตลาดแรงงานของประเทศในธรุกิจเฉพาะทาง เช่น 

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์และธรุกิจดา้นการเงนิ อีกดว้ย 

 

ปี  พ .ศ .2555 GMI สมัคร เข้าส ู่ ก ารรับรอง

ม าตรฐ านจ ากสถ าบั น  The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB) 

เพ่ือเป็นการพัฒนาใหม้ีมาตรฐานในการจัดการเรียน

การสอนดา้นบริหารธรุกิจและการจัดการในระดับ

สากล และมีกระบวนการประกันผลการเรียนรูข้อง

นกัศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานสาํคัญท่ี GMI 

กาํลังดาํเนินการและปรับปรงุใหด้ีขึน้อยู่เสมอ โดยแต่

ละรายวิชาผูส้อนจะตัง้วัตถปุระสงคใ์นการเรียนรูข้อง

วิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

จากนั้น จึงกําหนดหัวข ้อหรือเนื้อหาท่ีจะสอนใน

รายวิชานัน้พรอ้มกบัระบกุิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู ้

( Teaching & Learning Activities)  ซ่ึ ง ไ ม่ ไ ด ้มี เ พี ย ง       

การบรรยายของอาจารยใ์นหอ้งเรียนเท่านัน้ แตย่ังมี

การนาํกรณีศึกษามาอภปิราย การสรา้งสถานการณ์

จาํลอง การใชเ้กมสท์างธรุกิจ และการเขา้ฟังสมัมนา

เฉพาะทางในวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนและ

ประธานสาขาวิชา สามารถประเมินผลการเรียนรูแ้ละ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการในดา้นความรู ้ทักษะ และ

ทัศนคติ ดา้นการจัดการของนักศึกษาแต่ละคนได  ้

GMI มีจํานวนนักศึกษาในแต่ละรายวิชามีไม่มาก 

ผู้สอนหรือประธานสาขาจึงมีความใกล้ชิดและ

สามารถดแูลนกัศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง นบัเป็นอีกหนึ่ง

คณุค่าท่ีทาํใหผู้เ้รียนสนใจสมคัรเขา้มาเรียนหลกัสตูร

ของ GMI 

ปี พ.ศ.2558 GMI ไดป้รบัปรงุหลกัสตูรในวาระ

ครบรอบหลกัสตูร 5 ปี และยงัคงมี 4 หลกัสตูร แต่

มี ก ารปรับชื่ อบางหลักสูตร  และบางสาขา ให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มทาง

ธุร กิ จ ใ น ปั จ จุบั น แ ล ะ อ น า คต  โ ด ยหลั ก สูต ร             

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ไดป้รับชื่อใหมเ่ป็น หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน และสาขา

การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง ปรับชื่อ

ใหมเ่ป็น สาขาการจดัการธรุกิจดจิิทลั  

 

ล่าสดุในปี  พ .ศ .2561 หลักสตูรการจัดการ

สําหรับการเป็นผ ู้ประกอบการ  ได้ปรับปรงุ

หลกัสตูรและปรบัช่ือเป็น หลกัสตูรการจดัการ

สําหรับการเป็นผ ู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม    

ซ่ึงมุ่งเนน้การพัฒนาผูป้ระกอบการให้มีความเป็น  

มื อ อ า ชี พ  ด้ว ย ก า ร บู รณ า ก า ร ศ า ส ต ร์ ด ้ า น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้กับการจัดการ โดยให้

ความสาํคัญ  ในการสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมี

ความรูค้วามสามารถในการบริหารธรุกิจท่ีทันสมัย 

พรอ้มทั้งยกระดบัความเข็มแข็งและความสามารถใน

การแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเดิม  ภายใต้การ

ประสานงานอันดีร ะห ว่ างภาคการ ศึกษาและ

ภาคอตุสาหกรรม 

 

นับถึงปัจจบุัน  GMI ผลิตมหาบัณฑิตไปแล้ว 

2,663 คน มีนักศึกษารวมทั้ง 2 ชั้นปีจํานวน 

370 คนใน 4 หลกัสตูร โดยทกุหลักสตูรใชเ้วลา

เรียนโดยปกต ิ2 ปีการศึกษา มีหนว่ยกิตรวมระหว่าง 

39-42 หน่วยกิต  โดยมี โครงสร้างวิชาของทุก

หลกัสตูรคลา้ยกนั กลา่วคือ  
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เกือบคร่ึงหนึ่งของหน่วยกิตรวมเป็นวิชาบังคับซ่ึงมี

เนื้อหาเกี่ยวกบัหนา้ท่ีต่างๆ ในการบริหารธรุกิจ เช่น 

การจัดการการเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการ การ

จดัการตลาดเชงิกลยทุธ ์กระบวนการองคก์รและการ

จัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการกลยทุธ์ใน 

ยคุโลกาภิวัตน ์ หน่วยกิตท่ีเหลือจะแบ่งเป็นวิชาแกน

ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีเกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางท่ีผูเ้รียน

เลือก และวิชาเลือกอ่ืนๆ นอกจากนี้ผูเ้รียนสามารถ

เลือกลงวิชาของสาขาอ่ืนๆ ไดต้ามความสนใจ ถือเป็น

จดุเด่นท่ีสําคัญของหลักสตูรท่ี GMI ไดส้รา้งความ

แตกตา่งจากหลกัสตูรลกัษณะเดยีวกนักบัของสถาบนั

อ่ืน เพราะมวิีชาเลือกมากมายจาก 8 สาขาเฉพาะทาง 

 

ปัจจบุนั GMI เปิดดําเนินการมาแลว้เขา้ส ู่ปีท่ี 16 

มีวิวัฒนาการในการพัฒนาองค์กรมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยความสาํเร็จท่ีเกิดจากพันธกิจของ GMI 

ส่วนหนึ่งคือการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีองคค์วามรูแ้ละ

ทักษะดา้นการบริหารจัดการเฉพาะทาง โดยแตล่ะคน

สามารถนาํความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีไดร้ับไปใชใ้น

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ อ ง ค์ ก ร จ น มี ค ว า ม

เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานตามเสน้ทางในวิชาชีพ

ของตน โดย GMI ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากศิษยเ์กา่ท่ี

ประสบความสาํเร็จกลับมาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ

ของคณะอยู่เสมอ นอกเหนอืจากการเรียนการสอนซ่ึง

เป็นพันธกิจหลักของ GMI แลว้ การผลิตผลงานวิจัย 

และการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม นบัเป็นพันธกิจท่ี

บุคลากรของคณะรับทราบและมีส่วนร่วมในการ

ช่วยกันหาทรัพยากร และสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี

คณุค่าทางวิชาการ และยังประโยชนใ์หแ้ก่สังคม ซ่ึง

สอดคล้องกับ เ ป้าหมายของมาตรฐาน  AACSB          

ท่ีมุ่งหวังใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทกุอย่างขององคก์ร

เกิดความร่วมมอืกบัทกุภาคสว่น (Engagement) มกีาร

คิดเชงินวตักรรม (Innovation) และสรา้งผลกระทบเชงิ

บวกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสียตา่งๆ (Impact) อยู่เสมอ
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KMUTT established GMI with three 
programs offering in Logistic Management, 
Project Management, and Technology and 
Innovation Management, aiming to 
integrate knowledge between engineering, 
technology and management to craft 
skillful qualified human resources.  

2004 

2015 

GMI revised the curricula by providing four programs:      
-M.Sc.in Logistic  
-M.B.A. in Entrepreneurship   Management 
-M.Sc.in Management 
-M.B.A in Management 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

START 
2002 

2010 

2011 

2012 

In the Future 

NOW  

GMI will be recognized as an Innovation Management 
School and accredited by AACSB International 
Accreditation. 

.  

GMI launched two additional M.B.A programs in 
Telecommunication and Broadcasting 
Management, and Entrepreneurship Management  

16 years and beyond, GMI has produced 
2,663 graduates. 

GMI has joined the global elite of business 
school with AACSB International Accreditation. 

GMI curricula were on a five-year revision cycle 

for continuous improvement. 

The new integrated curricula that combine the utmost 
remarkable curricula of the university (science, 
technology, and engineering with modern and 
specialized management disciplines), has properly 

implemented.  
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วิสยัทศัน ์พนัธกิจ คา่นิยม 

 

วิสยัทศัน ์Vision

“ผูน้าํท่ีมนีวตักรรม มมีโนธรรม และโลกยอมรบั”

“Global Recognition, Moral Integrity and 

Innovative Leaders”

พนัธกิจ  Mission 

“รงัสรรค ์ผูน้าํในวิชาชพี พรอ้มสรา้งความกา้วหนา้ในศาสตรด์า้น

การบริหารจดัการดว้ยการเรียนการสอนเชงินวตักรรม การวิจยัท่ี

เกี่ยวเนือ่ง และการบริการวิชาการแกส่งัคมท่ียัง่ยืน”

“To craft professional leaders and advance management 

education through innovation-driven teaching, relevant 

research, and sustainable social services.” 

ค่านิยม Core Value

“คณุค่า 4 มติขิองบคุลากร GMI”

บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มปีณิธานในการผลิตบณัฑติที่มคีวามรอบรู้

และกระตอืรือรน้ในการสรา้งสรรคพ์ฒันาตนเองและองคก์รใหส้ามารถดาํเนนิธรุกรรม

ได ้ในเวทีการคา้ที่การแขง่ขนัตดัสินกนัดว้ยความรวดเร็ว ความเป็นเลิศทางการ

ใหบ้ริการ เทคโนโลยีที่ลํา้หนา้ และพรอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลงดว้ยแนวคิด                               

ที่จะผลิตบณัฑติใหม้คีณุคา่ 4 มติ ิดงันี้
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มิติดา้นความรว่มมือ                       

(Collaborative Dimension)

เนน้ใหม้ทีกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการเจรจา

ทกัษะการตอ่รอง ความรูท้างเศรษฐศาสตร์

การเมอืง นวตักรรม และการคา้ระหว่างประเทศ

เพ่ือเป็นฐานสาํคญัของมติอ่ืินๆ

มิติดา้นนวตักรรม 

(Innovative Dimension)

มคีวามสามารถในการเรียนรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิ

ความสามารถในการนาํเสนอทางเลือกใหมแ่กผู่บ้ริโภคและสงัคม และ

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแปลงโอกาสไปสูแ่นวความคิดใหมแ่ละทาํ

ใหส้ิ่งนัน้สามารถท่ีจะปฏิบตัใินเชงิสงัคมและพาณิชยไ์ดจ้ริง โดยมี

แนวคิด 9 ชนดิ คือ แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่ร ู ้(Inquiring) 

รอบรูข้า่วสาร (Information) เจา้ความคิด (Ingenuity) ริเร่ิม

สรา้งสรรค ์(Initiative) ปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) มสีว่นร่วม 

(Involvement) กระตุน้สง่เสริม (Instigate) และบรูณาการ(Integration)

มิติดา้นภาวะผ ูนํ้า 

(Leadership Dimension)

ผูน้าํท่ีมวิีสยัทศัน ์(Visionary Leader) คือ ผูท่ี้สามารถสรา้ง

นวตักรรมทางองคก์ร (Organizational) และนาํไปปฏิบตัไิดจ้ริง เป็น

นกัปฏิวตัทิางองคก์ร (OrganizationalRevolutionist) ท่ีกลา้ตดัสินใจ

อย่างมหีลกัการ และมอีงคป์ระกอบทัง้ 9 ของกระบวนการทาง

นวตักรรม

มิติของการเป็นผ ูป้ระกอบการ

(Entrepreneurial Dimension)

เป็นผูม้แีนวคิดทางดา้นธรุกจิและเศรษฐศาสตร ์มวิีสยัทศันท่ี์กา้วไกล

มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทถึ้งกรอบความคิดของนวตักรรม ซ่ึงนบัว่า

เป็นสตูรสาํเร็จท่ีนาํมาซ่ึงศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีไดเ้ปรียบและยัง่ยืน 

เป็นผูน้าํทางดา้นการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ

ผูป้ระกอบการทางนวตักรรม (Innopreneur)
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แผนกลยทุธ ์

เป้าหมายและทิศทางการดําเนินงาน และดชันีชี้วดัความสาํเรจ็ ตามแผนกลยทุธ ์ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

เป้าหมายตามแผนกลยทุธ ์มจธ. 

ฉบบัที่ 12 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(Initiative) 
ดชันีชี้วดัความสาํเรจ็ (KPI) 

ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

(Target) 

ผลผลิต ปี 

2560 

(Output) 

เป้าหมายที่ 1 ผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพส ูก่ารเป็น Social Change Agent 

กลยทุธท์ี่ 1 สรา้งคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผ ูป้ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวตักรรม (Innovative mind) และความคิดเพื่อ

สงัคม (Social mind) โดยมีภาวะผ ูน้ํา (Leadership) เป็น รากฐาน 

1.1 การเรียนการสอนดว้ยวิธีที่

มุง่เนน้ผลลพัธก์ารเรียนรูข้อง

นกัศึกษา (Outcome-based Learning 

& Teaching) 

1. ชมุชนนกัปฏิบตัดิา้นการเรียนการสอน 

 - เชญิวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญจากคณะ       

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  

- จดักจิกรรม Active Learning 

 

 

1. รอ้ยละของรายวิชาที่สอนโดยวิธีการ

เรียนรูเ้ชงิรกุ (Active Learning) 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 

40.26 

1.2 นกัศึกษาที่มจีิตวิญญาณของ

ความเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial spirit) และ/หรือ

ความคิดเพื่อสงัคม (Social mind) 

1. โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพนกัศึกษา 

Outside classroom (ระบ ุentrepreneurial spirit 

attributes/ social mind attributes) 

2. รอ้ยละของนกัศึกษาที่ม ีentrepreneurial 

spirit attributes/ social mind attributes จาก

กจิกรรมสว่นกลางของคณะ 

 

รอ้ยละ 70 N/A 

3. จาํนวนโครงการวิจยัที่ไดร้บัการสนบัสนนุ

เงนิจากแหลง่ทนุภายนอก 

 

 

 

รอ้ยละ 70 N/A 
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เป้าหมายตามแผนกลยทุธ ์มจธ. 

ฉบบัที่ 12 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(Initiative) 
ดชันีชี้วดัความสาํเรจ็ (KPI) 

ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

(Target) 

ผลผลิต ปี 

2560 

(Output) 

เป้าหมายที่ 2  ผลิตผลงานวิจยัที่เกี่ยวเนื่องและมีนวตักรรม 

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งงานวิจยัดา้นการจดัการเพื่อตอบโจทยอ์ยา่งมีคณุค่า 

2.1 งานวิจยัที่เกีย่วเนือ่งเพื่อ

นวตักรรม 

1. กลุม่นกัวิจยัที่สนใจการทาํงานวิจยั

ร่วมกนั (จดัหาทนุวิจยัและผูช้ว่ยวิจยั 

/Matching ทนุวิจยั) 

4. จาํนวนผลงานวิจยัที่ตพีิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารวิจยัระดบันานาชาตทิี่อยู่ใน

ฐานขอ้มลูสากลที่มหาวิทยาลยัใหก้าร

ยอมรบั (ISI/SCOPUS) 

2 โครงการ N/A 

2. โครงการจดัตัง้หลกัสตูรปริญญาเอก 

ดา้นการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน 

3. การใหท้นุสนบัสนนุการศึกษาแบบเต็ม

เวลา จาํนวน 10 ทนุตอ่ปี (และ matching 

กบัทนุเพชรพระจอมฯ อีก 10 ทนุตอ่ปี) 

 2 ผลงาน 2 วารสาร

วิจยัระดบั

นานาชาต ิ

2.2 งานวิจยัที่เกีย่วเนือ่งจากงาน

บริการวิชาการและสงัคม 

1.การสง่เสริมใหน้กัศึกษาเลือกโจทยก์ารทาํ

วิจยัจากองคก์รหรือสงัคม (Seed money) 

5. รอ้ยละของผลงานวิจยัที่มกีารถ่ายทอด

หรือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยห์รือเชงิ

สาธารณประโยชนต์อ่ผลงานวิจยัทัง้หมด 

รอ้ยละ 20 13 ผลงาน 

เป้าหมายที่ 3  พฒันา GMI ใหม้ีความเป็นสากล  (Internationalization) 

กลยทุธท์ี่ 3 สรา้งความเป็นสากลในองคก์ร 

3.1 GMI ไดร้บัการรบัรองจาก

สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา

ทางดา้นบริหารธรุกจิระดบั

นานาชาต ิ 

1. บคุลากรของ GMI มสีว่นร่วมในการ

ดาํเนนิกจิกรรมตามแผนงาน AACSB 

6. GMI พรอ้มเขา้สูก่ารรบัรองมาตรฐาน

จาก AACSB ภายในปี พ.ศ.2564 

รายงาน iSER 

Update III 

2561 ผา่น 

รายงาน iSER 

Update II 

2560  ผา่น 
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เป้าหมายตามแผนกลยทุธ ์มจธ. 

ฉบบัที่ 12 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(Initiative) 
ดชันีชี้วดัความสาํเรจ็ (KPI) 

ค่าเป้าหมาย  

ปี 2561 

(Target) 

ผลผลิต ปี 

2560 

(Output) 

3.2 GMI มคีวามร่วมมอืกบั

สถาบนัการศึกษา และหนว่ยงานชัน้

นาํระดบันานาชาต ิ

1. ความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาและ

หนว่ยงานชัน้นาํระดบันานาชาตเิชงิรกุ 

(active activities)  

7. จาํนวนกจิกรรมเชงิรกุที่เกดิจากความ

ร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาและ/หรือ

หนว่ยงานชัน้นาํระดบันานาชาต ิ

2 กจิกรรม N/A 

8. จาํนวนนกัศึกษาหรืออาจารยท์ี่เขา้ร่วม

กจิกรรมกบัสถาบนัการศึกษาและหนว่ยงาน

ชัน้นาํระดบันานาชาต ิ

5 คน 6 คน 

3.3 บคุลากรม ีExposure to English 2. โครงการสง่เสริมทกัษะภาษาองักฤษ

ตา่งๆ (เชน่ Movie party) 

9. จาํนวนโครงการสง่เสริมทกัษะ

ภาษาองักฤษตา่งๆ 

 

 

1 โครงการ N/A 

เป้าหมายที่ 4  พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการส ูก่ารเป็น High Performance Organization 

กลยทุธท์ี่ 4 สรา้งตน้แบบการจดัการใหก้บัสงัคม 

4.1 การปรบัปรงุการทาํงานอย่าง

ตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement) 

1. การสง่เสริมใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรงุ

กระบวนการทาํงานอย่างตอ่เนือ่ง 

10.จาํนวนโครงการพฒันาหรือปรบัปรงุ

กระบวนการทาํงาน 

การปรบัปรงุ

OP และมี

โครงการ

ปรบัปรงุ 

มกีาร

ปรบัปรงุ OP 

และโครงการ

ปรบัปรงุ

คืบหนา้ 

2. การจดัตัง้กลไกหรือมาตรการเพื่อ

สง่เสริมงานบริการวิชาการเพื่อสงัคมทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร 

11. จาํนวนของบคุลากรที่มสีว่นร่วมในการ

ใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม 

15 คน N/A 
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โครงสรา้งองคก์ร 
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คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วรพจน ์ องักสิทธ์ิ ดร.การณัย ์องัอบุลกลุ ศ.ดร.ภมู ิคาํเอม   

ดร.ภทัราภรณ ์สนุทรสจั  ผศ.ดร. ทวีศกัดิ ์กฤษเจริญ ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ

ดร.วชัรพจน ์ทรพัยส์งวนบญุ ผศ.ดร.กนกพร กงัวาลสงค์ รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี
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ทีมผ ูบ้รหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์กฤษเจริญ                      

รองคณบดฝ่ีายแผนและประกนัคณุภาพ

ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ

 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

ดร.วชัรพจน ์ทรพัยส์งวนบญุ                          

รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศึกษาและ     

ภาคีความร่วมมอื

ดร.กนกพร กงัวาลสงค ์                            

รองคณบดฝ่ีายบริการวิชาการและสงัคม

ผศ.ดร.วรพจน ์องักสิทธ์ิ

 คณบดี
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บคุลากร  

คณาจารย ์

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน

Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ

Master of Business Administration in Entrepreneurship Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี ผศ.ดร.พงษช์ยั อธิคมรตันกลุ ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ

ผศ.ดร.สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย ผศ.ดร.กนกพร กงัวาลสงค์

ดร.วชัรพจน ์ทรพัยส์งวนบญุ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ป่ินวนชิยก์ลุ

ดร.วรญัญา ตโิลกะวิชยั ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ดร.รงัสรรค ์เกยีรติภ์านนท์
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หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

Master of Business Administration Program in Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

Master of Science Program in Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.บญุเกยีรต ิเอ้ียววงษเ์จริญ ผศ.ดร.วรพจน ์องักสิทธ์ิ

ดร.อานนท ์ทบัเท่ียง ดร.มงคล อศัวดลิกฤทธ์ิ ดร.ปฐมพงศ ์จยัวฒัน์

ดร.วินยั หอมสมบตัิ ดร.ดัน้ดสุิต โปราณานนท์ ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์กฤษเจริญ

ดร.สขุยืน เทพทอง ดร.ศศิธร มหาคณุาจีระกลุ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม
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เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางธนญัชนก พุม่พวง                             

นกับริหารการเงนิ

นางสาวนภสร รกัษาราษฎร ์                    

นกัพสัด ุ

นายศภุชยั แสงทอง                            

นกัคอมพิวเตอร์

นางสาววิไลลกัษณ ์หรรษา  

นกับริการการศึกษา

นางสาวทิพยร์ตัน ์บญุเพ็ง     

นกับริการการศึกษา

นางสาวนนัทิยา เถ่ือนพงัเทียม             

นกับริการการศึกษา

นางสาวศศิญา สทุธสวุรรณ 

นกัพฒันาการศึกษา

นายภวูดล ชนิจอหอ            

นกัเทคโนโลยีการศึกษา

นายสรายทุธ อบัดลุเราะหม์าน    

นกับริหารงานทัว่ไป

นางสาวศิริพร เป็นสงูเนนิ  

รกัษาการเลขานกุารฯ
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ขอ้มลูงบประมาณ 

หนว่ย: ลา้นบาท 

รายละเอียด แผน ผล 

1.งบประมาณรายรบั   

เงนิอดุหนนุจากรฐั 10.28 *10.28 

รายไดจ้ากการศึกษา 49.79 44.33 

รายรบัจากงานวิจยั 1.00 0.00 

รายรบังานบริการ 25.00 20.76 

รายรบัอ่ืนๆ  

-จดัสรรคคา่ตอบแทน 25% คืนตน้สงักดั 

-คา่บริหารจดัการโครงการบริการวิชาการ 

-คา่ตอบแทนการสอนของอาจารย ์ 

จากหนว่ยงานอ่ืน/ NTUT 

-รายรบัจากนกัศึกษาสละสิทธ์ิ 

-คา่เชา่พ้ืนท่ี NTUT 

-ISOO  

11.27 7.61 

รวมรายรบั 97.34 82.98 

2. งบประมาณรายจ่าย   

คา่ใชจ้่ายบคุลากร 20.88 14.16 

คา่ใชจ้่ายดาํเนนิงาน 46.82 39.96 

คา่ครภุณัฑแ์ละสิ่งกอ่สรา้ง 0.00 1.05 

หกัเขา้มหาวิทยาลยั 16.73 **14.27 

หกัเขา้หนว่ยงาน 3.18 3.33 

รวมรายจ่าย 87.61 72.77 

3. งบประมาณคงเหลือ 9.73 10.21 

 

ขอ้มลูจากระบบ axapta สาํหรบัชว่งปีงบประมาณ 2561 ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561  

*เงนิอดุหนนุจากรฐั ตามแผนงบประมาณรายรบั  

**ยอดเงนิหกัเขา้มหาวิทยาลยั มกีารประมาณการ จดัสรรรายรบัคา่เลา่เรียนโดยประมาณ 13 ลา้นบาท 
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เป้าหมายท่ี 1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพส ูก่ารเป็น Social Change Agent 

กลยทุธท่ี์ 1 สรา้งคนท่ีมจิีตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชงิ

นวตักรรม (Innovative mind) และความคิดเพ่ือสงัคม (Social mind) โดยมภีาวะผูน้า (Leadership) เป็นรากฐาน  

  

 บัณฑิตวิทยาลยัการจัดการและนวัตกรรมมีระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคัญทกุหลักสตูร ตามมาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education-TQF) เร่ืองการประกนัคณุภาพหลกัสตูรท่ีเนน้การเรียนเรียนรูข้องนกัศึกษา นอกจากนี ้ยงั

มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (Assurance of Learning-AOL) ตามการรับรองมาตรฐานระดับ

นานาชาติของหลักสตูรบริหารธรุกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB) 

เพ่ือใชเ้ป็นการประกนัคณุภาพการเรียนการสอนดว้ยวิธีท่ีมุง่เนน้ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องนกัศึกษาเป็นสาํคญั 

 ในปีการศึกษา 2561 มี 1 หลักสตูร คือ หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีไดป้รับปรงุหลักสตูรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมในการทําธุรกิจ  และในวาระครบรอบการปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  โดยมีการปรับชื่อหลักสตูรเป็น “การจัดการสําหรบัการเป็น

ผ ูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมุง่เนน้การพฒันาประเทศท่ีสง่เสริมใหเ้กดิผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอ่ยอดนวตักรรมได ้อีกทัง้

การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขา้กับการบริหารจัดการเพ่ือสรา้งความยัง่ยืนใหก้ับธรุกิจ ซ่ึง

หลกัสตูรการจดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมนีจ้ะเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป      

 

 จํานวนหลกัสตูร  

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวัตกรรม เ ร่ิมจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทตั้งแต่ปี

การศึกษา 2545 เป็นตน้มา โดยในปี

การศึกษา 2560 นี้ มีหลักสตูรทั้งหมด 

4 หลกัสตูร และ 8 สาขาตามรายละเอียด

ดงันี ้      

 

 

 

 

 

         ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561 



GMI Annual Report 2018 

 18 

M.Sc. Program in Logistics and Supply Chain Management (LGM) 

 สาขา วิชาการจัดการโล จิส ติกส์

และซพัพลายเชน เป็นสาขาท่ีเนน้การบรูณาการ

ระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการและ

ศาสตร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

มุง่เนน้การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมอืทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือ

แกไ้ขปัญหาโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ภายใตบ้ริบท

เศรษฐกิจและสงัคม ในภมูภิาคอาเซียนและภมูภิาคอ่ืน

ทั ่วโลก รวมทั้งส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

อย่างยัง่ยืน โดยบัณฑิตสามารถนําความรูแ้ละทักษะไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลท่ีมุ่งเนน้การกําหนด

นโยบายโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน ภาคเอกชน  และรัฐวิสาหกิจ ท่ีมุง่เนน้การบริหารจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลาย

เชน เชน่ ผูใ้หบ้ริการโลจิสตกิสฝ่์ายซัพพลายเชนและโลจิสตกิส ์ฝ่ายคลงัสินคา้ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิเคราะหแ์ละ

วางแผน ฝ่ายนาํเขา้สง่ออก เป็นตน้ 

 Master of Science in Logistics and Supply Chain Management is the integration of management discipline 

and science and technology.  The program concentrates on the application of scientific tools to solve logistics and 

supply chain problems in order to achieve sustainable competitiveness with respect to social and environmental 

concerns in a global context. Graduates could apply knowledge and skills to pursue their career paths in public and 

private sectors, for example, in logistics providing company and division of supply chain and logistics, warehouse, 

transportation, production, analysis and planning, and import and export. 

 

M.B.A Program in Entrepreneurship Management (EPM) 

 สาขาวิชาการจดัการสําหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ เป็นสาขาท่ี

เปิดรับผูส้นใจท่ีจะเป็น “ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)” เพ่ือบ่มเพาะนกัศึกษาให้

มีความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการเป็นเจา้ของและผูบ้ริหาร

กิจการในเวลาเดียวกัน (Owner Manager) เนื้อหาหลักสตูรประกอบดว้ยองค์

ความรูเ้ชิงลึกและกวา้ง ครอบคลมุตั้งแต่นโยบายและการวางกลยทุธ์ธรุกิจ 

ขอ้มลูการเงินและการวิเคราะห์ธรุกิจ ความเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะผูน้าํใน

ผูป้ระกอบการ การวิเคราะหธ์รุกิจเชิงลึกเพ่ือการตดัสินใจ การบริหารจัดการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เพ่ือฝึกฝนใหน้ักศึกษาเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี

นวัตกรรมทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี อันรวดเร็ว

ของโลก 

 Master of Business Administration in Entrepreneurship Management is designed for those who plan to be a 

“skillful entrepreneur” with business acumen.  The program offers students a wide range of courses on 

Entrepreneurship Management such as Business Policy and Strategic Management, Financial Information and 

Business Analysis, Formation and Implementation of Entrepreneurial Ventures, Entrepreneurial Leadership, Business 

Analytics and Decision Making, Business Management, and Digital Business Management.  The program aims to 

develop students to be a well-prepared entrepreneur in a highly competitive and dynamic business environment. 
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MBA / M.Sc. in Technology and Innovation Management (TIM) 

 สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม “เทคโนโลยี”   และ “นวัตกรรม”    ไดเ้ป็นท่ียอมรับ

กันในปัจจบุันว่าเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญในการแข่งขนัของธรุกิจ และอตุสาหกรรม แต่องค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถใช ้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดเ้ต็มท่ีเนื่องจากองค์การเหล่านั้น ยังขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการ

กาํหนดบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมลง

ไปในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานขององค์การ

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ และหลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไดถ้กูออกแบบมา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีจะเป็นผูก้ําหนดบทบาท

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับ

องคก์รตา่งๆทัง้ในระดบันโยบาย กลยทุธแ์ละการปฏิบตังิาน  และเป็นผูท่ี้สามารถสรา้งสรรคน์วัตกรรมท่ีจาํเป็นตอ่

การแขง่ขนัไดอ้ย่างตอ่เนือ่งและยัง่ยืน 

 It is globally accepted that technology and innovation play a vital role in business and industry competition. 

However, many organizations cannot make a full use of technology and innovation and incorporate into their 

strategic plans due to a lack of knowledge and understanding in the roles of technology and innovation.  The 

program in Technology and Innovation Management is thus designed to develop personnels who are capable of 

integrating a suitable role for technology and innovation into those businesses ranging from policy to strategic 

and practical levels as well as designing and creating innovations necessary for sustainable competition. 

 

MBA / M.Sc. in Real Estate Management (REM) 

 สาขาวิชาการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์เนน้การเรียนการสอนแบบบรูณาการองคค์วามรูใ้นดา้นตา่งๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยมีการใหค้วามรูพ้ื้นฐานทั้งทางดา้นการเงิน การบัญชี กลยทุธก์ารตลาด นโยบายและกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้ง การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์รวมไปถึงนวัตกรรมตา่งๆ 

โดยผูเ้รียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้ับกรณีศึกษาต่างๆ 

และมีการนาํเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

ประสบการณต์่างๆ ภายในชัน้เรียน และนอกสถานท่ี โดย

มี ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์มาแนะนํา และให้แนวทางการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยต์า่งๆ ท่ีเป็นประโยชน ์

 Real Estate Management program emphasizes on an 

integration of knowledge in a wide range of principles including fundamental of finance, accounting, marketing 

strategy, policy and laws, project feasibility study, real estate development implementation, and related innovation. 

The program offers students a great opportunity to attend a seminar course providing professional knowledge 

and idea exchanges with experts and practitioners from industry. 
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MBA / M.Sc. in Project Management (PJM) 

 สาขาวิชาการบริหารโครงการ ไดร้วบรวมองค์ความรูแ้ละทักษะดา้นการบริหารโครงการท่ีเป็น

มาตรฐานสากล (Project Management International Standard) มานําเสนอในรปูแบบท่ีบูรณาการการบรรยาย 

กรณีศึกษา การลงมือปฏิบัติ และการส่ือสารเพ่ือนําเสนอเขา้ดว้ยกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติ (Attitude) ความรู้ 

(Knowledge) และทักษะ (Skills) ท่ีเป็นประโยชนส์าํหรับการบริหารโครงการท่ีมีความซับซอ้น มีความเส่ียง และตอ้ง

ตอบสนองกับความคาดหวังสงูทั้งในดา้นคณุภาพ เวลา 

และค่าใชจ้่าย สาขานี้เหมาะสาํหรับบคุลากรในองคก์รท่ี

ทํางานโครงการเป็นหลัก (Project-based Organization) 

เชน่ งานดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค งานออกแบบและวิศวกรรม 

องค์กรท่ีตอ้งผลิตเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ

หน่วยงานท่ีต ้องบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Projects) เป็นตน้ 

 Project Management Program compiles 

knowledge and skills of Project Management 

International Standard to present in an integral format of lectures, case studies, implementations, and 

communications. The program aims to foster students with attitude, knowledge, and skills, which benefit 

management for complex projects; taking into consideration Time, Cost, Quality, and Risk.  In addition, the 

program is appropriate for personnels who work in project based organizations, for example, information 

technology, infrastructure and utilities, design and engineering, and strategic project. 

 

 

M.Sc. in Financial Engineering & Management (FEM) 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ 

เป็นหลกัสตูรท่ีเนน้การบรูณาการความรูท้ฤษฎีดา้นการเงนิ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือมุ่งศึกษา คิด

วิเคราะห์ และจัดการปัญหาดา้นวิศวกรรมการเงิน โดยใช ้

เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และสถิติประยกุตอ์ันเป็นพ้ืนฐาน

สาํคญัในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงนิ  เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของภาคธรุกิจอตุสาหกรรม เชน่ ธรุกิจการเงนิ การธนาคารและการประกนัภยั ซ่ึงยงัขาด

แคลนบคุลากรในปัจจบุัน ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาธรุกิจการใหบ้ริการทางการเงินมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ใน

เกณฑส์งูอย่างต่อเนื่อง  แต่ตอ้งเผชิญกับความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร บคุลากรท่ีมีทักษะการ

บริหารเฉพาะทางท่ีเรียกว่า  “สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิและการจัดการ (Financial Engineering and Management)” 

จึงสามารถชว่ยเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐศาสตรใ์หแ้กอ่งคก์รไดอ้ย่างยัง่ยืน 

 Financial Engineering and Management program focuses on an integration of knowledge and principles 

of financial theory, mathematics, and computer science. Students of this program will be able to analyze and solve 

financial problems by utilizing mathematics and applied statistics tools which are increasingly important for the 

financial sector such as financial services, banking, and insurance.  The program aims at developing financial 

engineering practices to serve the industrial need and create economic value to the organization for long- term 

sustainability. 
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MBA in Organization Management (OGM) 

 สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร    โลกยคุปัจจบุัน

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วดว้ยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ทาํให้

ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งตอบคาํถามตวัเองแลว้ว่าคณุจะกา้วทันและคิด

ไปใหไ้กลกว่าคนอ่ืนไดอ้ย่างไรหากองค์กรตอ้งเผชิญกับสภาวะท่ีมี

การแข่งขนัสงู   สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization 

Management) จะติดอาวธุทางปัญญาและเสริมสรา้งสมรรถนะใน

หลากหลายมิติ    เช่น    มิติภาวะผูน้าํ การจัดการการเปลี่ยนแปลง

และการส่ือสาร มิตกิารพฒันาองคก์รและทนุมนษุยเ์ชิงกลยทุธ ์  มิติ

การจัดการความเส่ียงในองค์กร และมิติการจัดการสมรรถนะ

องค์กร  เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูท่ี้จะกา้วขึ้นสู่ตําแหน่งผูบ้ริหารระดับตน้ ในการช่วยขับเคล่ือนองค์กรให้

กา้วหนา้ และเป็นท่ีไวใ้จของผูบ้ริหารระดับกลางและระดับสงู  เพราะเราเชื่อมัน่ว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้าํท่ีเก่งและดี

เปรียบเสมือนคนคมุหางเสือเรือท่ีคอยกาํหนดทิศทางของเรือไปสู่จดุหมายปลายทางที่ตอ้งการอย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล เราจึงพรอ้มท่ีจะรงัสรรคค์ณุใหเ้ป็นผูบ้ริหารองคก์รมอือาชพี  

 Corporate executives are now facing rapid changes in science and technology and competitive 

environment.  New generation of executives needs to think forward and builds up performance in various 

dimensions to be able to handle business dynamic such as leadership, change and communication management, 

strategic human capital and organization development, enterprise risk management, and organization performance 

management. Organization Management program promptly offers a program to equip students with confidence, 

leadership, and managerial competencies needed for job promotion and career advancement. 

MBA / M.Sc. in Digital Business Management (DBM)                                       

 สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดิจิทลั เนน้การเรียนการสอนดา้นการ

จดัการธรุกิจยคุใหมย่คุดิจิทลั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการบคุลากรดา้นดิจิทลัอี

โคโนมี  (Digital    Economy) ของประเทศ อาทิ การจัดการโทรคมนาคมการ

จดัการบรอดคาสติง้ การจดัการไอซีทีสมยัใหมร่วมถึงธรุกิจตา่งๆ นอกเหนอืจาก

ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ แลว้ยงัตอ้งนาํเคร่ืองมอืและนวตักรรมดจิิทลัมาสรา้งการเตบิโต

และความยัง่ยืนของธรุกิจ   โดยปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหเ้ขา้ใจเทคโนโลยีดิจิทัล , 

ทักษะในศตวรรษท่ี   21 รวมถึงภาษาอังกฤษ และองค์ความรูท่ี้จําเป็นต่อการ

บริหารจัดการ เช่น บัญชีการเงิน   การตลาด การบริหารองค์กร กลยทุธ์   

จากนัน้เพ่ิมทักษะและความรูเ้พ่ือนาํเคร่ืองมือดิจิทัลไปบริหารธรุกิจสู่เป้าหมายท่ี

วางไว ้มหีวัขอ้ท่ีนา่สนใจคือ 1) Digital Economy Management,  2) New Media in  Modern  Business Management,  3) 

Management of Information System,   4) ICT  Strategy เป็นตน้  

 Digital Business Management Program aims to craft managers and professionals to serve Thailand’s 

Digital Economy Initiatives such as modern management in telecommunications, broadcasting, and ICT business 

sector, as well as other sectors aiming at utilizing digital as tools or innovations for business growth and 

sustainability. Students of this program will first study the basic concept of digital technology, 21st century skills, 

English, and the fundamental of business management such as finance, accounting, marketing, organization, 

strategy.  Then, they will learn how to adopt new management toolsin business such as 1)  Digital Economy 

Management, 2) New Media in Modern Business Management, 3) Management of Information System, and 4) 

ICT Strategy Era to achieve organization objectives. 
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 จํานวนนกัศึกษาและการรบันกัศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลยัการจัดการและนวัตกรรม ไดก้าํหนดวิธีการรับและคดัเลือกนกัศึกษาใหม้ีคณุสมบตัิ

เหมาะสมตอ่การเขา้ศึกษาในแตล่ะหลกัสตูร โดยพิจารณาจาก 1. ตอ้งสาํเร็จการศึกษาไมต่ํา่กว่าปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า ในสถาบนัท่ีสาํนกังานขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหก้ารรบัรองหรือมีคณุสมบตัอ่ืินเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 2.ผลสอบภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลยั และ 3.ประสบการณท์าํงานท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัเนือ้หาของหลกัสตูรและการนาํความรูไ้ป

ประยกุตก์บัการทาํงานในปัจจบุนัของผูเ้รียน  

 ในปีการศึกษา 2561 คณะมีแผนการรับนกัศึกษาทัง้หมด 3 ภาคการศึกษา จาํนวน 245 คน และมี

ผูส้มคัรทัง้สิ้น 312 คน และเขา้ศึกษาทัง้สิ้น 167 คน จาํแนกตามหลกัสตูร ดงันี ้

หลกัสตูร 
แผนการ

รบั (คน) 

จํานวน

ผ ูส้มคัร 

(คน) 

จํานวนรบั

ลงทะเบียน 

(คน) 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 

60 51 23 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน  

(ภาคปกต)ิ  

20 13 6 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน  

(ภาคพิเศษ) 

40 38 17 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

สาํหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ 

40 61 38 

สาขาวิชาการจดัการสาหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 40 61 38 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 40 53 17 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ 5 0 0 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม  5 4 2 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั  5 3 2 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 5 6 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิและการจดัการ  20 40 12 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 105 147 89 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ  20 23 10 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม  20 24 17 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั  20 29 17 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 20 29 23 

สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร  25 42 22 

รวมทัง้ส้ิน 245 312 167 
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 จํานวนนกัศึกษาปัจจบุนั 

บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรมมนีกัศึกปัจจบุนัทัง้หมด 370 คน จาํแนกตามหลกัสตูร ดงันี ้

หลกัสตูร/สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ตกคา้ง รวมทัง้หมด 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

การจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 

23 30 25 78 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส ์(ภาคปกต)ิ  - - 11 11 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส ์(ภาคพิเศษ) - - 6 6 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน (ภาคปกต)ิ  6 10 8 24 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน (ภาคพิเศษ) 17 20 - 37 

หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

สาํหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ 

37 32 5 74 

สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ  

(BKK CODE-KMUTT) 

- - 1 1 

สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 37 32 4 73 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 16 20 5 41 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม 1 2 2 5 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั  2 1 - 3 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 1 - - 1 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ  - - 1 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิ - - 1 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิและการจดัการ 12 17 1 30 

หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 88 74 15 177 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม  16 15 2 33 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั  16 20 - 36 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 24 9 1 34 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ  10 13 8 31 

สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้ - - 1 1 

สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร  22 17 3 42 

รวมนกัศึกษาปัจจบุนัทัง้หมด 164 156 50 370 

 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 8 ต.ค. 2561  

นกัศึกษาตามสภาพ ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
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 จํานวนผ ูส้าํเรจ็การศึกษา  

 บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรมผลิตมหาบณัฑติร ุ่นแรก เมือ่ปีการศึกษา 2547 จวบ

จนถึงปี 2561 มนีกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาแลว้ทัง้สิ้น 2,663 คน  

ผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556-2560 จาํแนกตามหลกัสตูร 

หลกัสตูร/สาขาวิชา 2556 2557 2558 2559 2560 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

การจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 
40 29 50 51 57 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส ์(ภาคปกต)ิ 12 9 19 8 7 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส ์(ภาคพิเศษ) 28 20 31 43 17 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน (ภาคปกต)ิ - - - - 6 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ) - - - - 27 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการสาํหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ 
85 89 91 35 37 

สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

(BKK CODE) 
58 66 63 3 - 

สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 27 23 28 32 37 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการ 
3 20 24 20 19 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม 2 2 4 1 2 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั - - - - 1 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ - 1 1 - 1 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ 1 5 3 2 1 

สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้ - - 2 - 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิและการจดัการ - - - - 11 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ - 12 14 17 2 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการ 
97 92 97 79 74 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม 17 14 16 21 8 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั - - - - 6 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 15 18 18 11 16 

สาขาวิชาการบริหารโครงการ 18 16 20 15 16 

สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร 28 28 24 25 28 

สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้ 16 15 19 7 - 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจโทรคมนาคม 3 1 - - - 

รวมผ ูส้าํเรจ็ทัง้หมด 225 230 262 185 187 
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 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

 การดําเนินงานดา้นกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สนบัสนนุและสง่เสริม เพ่ือใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑติท่ีมคีณุสมบตัเิพรียบพรอ้ม นอกเหนอืจากการจดัการเรียน

การสอนท่ีจดัขึน้ตามหลกัสตูร คณะยงัมีกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 1.การ

จัดการเรียนการสอนโดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม และผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้

ความสามารถหลากหลาย มาบรรยายทั้งในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ  (GMI Forum) 2.กิจกรรมนกัศึกษา

และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ 3.กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือสรา้งประสบการณจ์ากการ

เรียนรู ้ณ สถานท่ีจริง ไดแ้ก่ โครงการหรือกิจกรรมทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  ในปีงบประมาณ 2561 

คณะไดจ้ดักจิกรรมการพฒันาการศึกษา  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. GMI Forum: การจดัการเรียนการสอนโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม และ

ผูท้รงคณุวฒิุท่ีมคีวามรูค้วามสามารถหลากหลาย มาบรรยายทัง้ในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ              

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 GMI ไดเ้ชิญ คณุณมล 

วรปรีดา จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์สาํหรับ

นักศึกษา (ครั้งท่ี 1) การอบรมครั้งนี้มีจดุประสงค์

เพ่ือใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษาเก่ียวกับการวิจัย

ในมนษุย ์ใหท้ราบแนวทางปฏิบตัิดา้นจรรยาบรรณ และ

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนษุย ์รวมถึงการลดความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการทาํวิจยั 

โครงการอบรมพฒันาบคุลิกภาพ 

วันศกุร์ท่ี 6 เมษายน 2561 นกัศึกษาไดเ้ขา้รับการ

อบรมและฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรจากสถาบัน

พัฒนาบคุลิกภาพ John Robert Powers เพ่ือใหบ้รรลุ

ถึงเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ มี

ความรอบรูก้ารเสริมภาพลกัษณ ์มารยาทในการเขา้

สังคม การแต่งกาย และการนําเสนองานอย่างมือ

อาชพี 
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2. กิจกรรมนกัศึกษา และกิจกรรมสง่เสรมิศิลปะและวฒันธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรือ่ง ประสบการณก์าร

ทํา Digital Startup และการระดมทนุ ICO 

เมื่อวันท่ี10 กมุภาพันธ์ 2561 สาขาวิชา DBM ไดร้ับ

เกียรติจากคณุปรมินทร ์อินโสม ผูก้่อตัง้เหรียญ ZCoin 

มาเล่าใหฟั้งถึงประสบการณก์ารทาํ Digital Startup และ

การระดมทนุ ICO (Initial Coin Offering) การบรรยายนี้

ทําให้ได ้รับประโยชน์ในมุมมองของกฎหมาย/การ

ทํางาน/การสรา้งธรุกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจบุัน 

ZCoin มีมลูค่าตลาด 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเคย

สรา้ง Vert Coin ขึ้นอันดบั 4 ของ Cryptocurrencies โลก

มาแลว้! 

พิธีปัจฉิมนิเทศสาํหรบัผ ูส้าํเรจ็การศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2560 

วันเสาร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียน

รวม 5 ชัน้ 8 ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรพจน ์อังกสิทธ์ิ คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ไดก้ล่าว

แสดงความยินดีและใหโ้อวาทแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

หลังจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษา

ดี เด่นในด้านผลการเ รียนดี  กิจกรรมเด่น  และ

คณะกรรมการนกัศึกษา เพ่ือเป็นการเชิดชเูกียรติกบั

ผูส้าํเร็จการศึกษาดว้ย  

        กิจกรรม GMI Family Day 2018  

ใน ธีม  Casino Royale   เมื่ อช่วงคํ่าของวัน ท่ี  17 

พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณาจารย์ เจ ้าหนา้ท่ี 

นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจบุันเขา้ร่วมงาน ณ 

โรงแรม อวานี่ ริเวอร์ไซด ์ภายในงานมีกิจกรรมให้

ร่วมเล่นเพ่ือชิงของรางวัลต่างๆมากมาย มีการส่ง

ตวัแทนของแตล่ะสาขาประกวดคาสิโนว่าและคาสิโนว่ี 

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผูท่ี้แต่งกาย
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โครงการรบันอ้ง 

วันท่ี 25 -26 สิงหาคม 61 ณ  The Bloom By TV Pool เขาใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างนกัศึกษาปัจจบุัน นกัศึกษาใหม ่ศิษยเ์กา่ และ คณาจารย ์ภายใน

งานยังมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น การเวียนฐานเล่นเกมต่างๆ การประกวดชดุ   

รีไซเคิล และการบายศรีสู่ขวัญเพ่ือตอ้นรับนอ้งใหม่ บรรยากาศเต็มไปดว้ยความ

สนกุสนานและซาบซ้ึงปะปนกันไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกันนําส่ิงของไป

บริจาค ณ ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายวุาสนะเวศม ์ 

กิจกรรม CSR รว่มกนันําส่ิงของไปบรจิาค ณ ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผ ูส้งูอายวุาสนะเวศม ์ 

การบายศรสี ูข่วญัเพ่ือตอ้นรบันอ้งใหม ่ 

กิจกกรมการประกวดชดุรไีซเคิล 
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พิธีไหวค้ร ูประจําปีการศึกษา 2561 

 

วันท่ี 29 กันยายน 2561 โดยมี ผศ .ดร .วรพจน์   

อังกสิทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวตักรรม เป็นประธานในพิธี และไดร้ับเกียรติจาก รศ.

ดร.สวิุทย ์เตีย รองอธิการบดีอาวโุสฝ่ายวิชาการ กลา่ว

ใหโ้อวาทกับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา GMI 

และศิษยเ์กา่เขา้ร่วมพิธี 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่              

ประจําปีการศึกษา 2561 

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

นกัศึกษาใหมท่กุคนไดท้ราบกฎระเบียบ หลกัสตูร ระบบ

การเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข ้ากับ

ส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลัย การแนะนาํสถานท่ีเรียน 

รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีศึกษาใน GMI จากคณบดีและ

รองคณบดีฝ่ายตา่งๆ นอกจากนีร้ ุ่นพ่ียังใหก้ารตอ้นรับ

ดว้ยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์บรรยากาศเต็มไปดว้ยความ

อบอุ่นและสนกุสนาน  
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3. กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร เพ่ือสรา้งประสบการณจ์ากการเรยีนร ู ้ณ สถานท่ีจรงิ  

 โครงการหรอืกิจกรรมในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบายเนียร ์โดยสาขาการจดัการสําหรบั

การเป็นผ ูป้ระกอบการ 

 

วันท่ี 16 -17 มิถนุายน 2561 ณ เบญวดี รีสอร์ท 

พัทยา เพ่ือเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ พบปะพดูคยุ

ระหว่างคณาจารย ์และนกัศึกษาทั้งร ุ่นนอ้งและร ุ่นพ่ีท่ี

กาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา ภายในงานมีประกวดการแตง่

กายธีมกีฬา มีกิจกรรมตา่งๆมากมายและหาทนุสมทบ

เขา้เป็นเงนิสว่นกลางของสาขา  

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกนับริจาค

ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จําเป็น เช่น นมผง ผา้ออ้ม มลูนิธิ

สงเคราะหเ์ด็กพทัยา จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือปลกูฝังแนวคิด

ในการรบัผดิชอบตอ่สงัคม แกน่กัศึกษา 

โครงการ OGM สานสมัพนัธ ์ปันน้ําใจ ครัง้ท่ี 6  

โดยสาขาการบริหารจัดการองค์กร  ในวันท่ี  2-3 

มิถนุายน 2561 ณ ศนูยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าเขา

นํ้าพุ และไมด้า รีสอร์ท จ .กาญจนบุรี เ พ่ือเป็นการ

เสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างคณาจารย ์นกัศึกษารุ่น

นอ้งและนกัศึกษารุ่นพ่ีท่ีกาํลังจะสาํเร็จการศึกษา โดยมี

การจดัทาํกิจกรรมเพื่อสงัคมผา่นโครงการยิงเมล็ดพันธุ์

พืช ปลูกป่า และกิจกรรมต่าง ๆ เ พ่ือสานสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายธีม Aloha ถือ

เป็นอีกหนึง่กิจกรรมท่ีสรา้งการมีสว่นร่วมของนกัศึกษา 

และสรา้งจิตสาํนกึปลกูฝังความรกัในสถาบนั 
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กิจกรรมระดมสมองในหวัขอ้ "ทกัษะท่ีจําเป็น

สาํหรบันกับรหิารมืออาชีพ" 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GMI Leadership Camp 

2018 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 เพ่ือส่งเสริมให้

นกัศึกษามีสว่นร่วมในการวางแผนและจดักิจกรรมการ

เรียนรูน้อกหอ้งเรียน และสามารถเชื่อมโยงความรูด้า้น

การบริหารจัดการ การรับผิดชอบต่อสังคมและการ

ประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูน้อกหอ้งเรียน ตลอดจนการพัฒนาภาวะผูน้าํ

ใหก้ับคณะกรรมการนักศึกษาและการสรา้งเครือข่าย

คณะกรรมการนกัศึกษา โดยมีคณะกรรมการนกัศึกษา

เขา้ร่วมทัง้ส้ินประมาณ 40 คน 

โครงการ “Young Entrepreneur Camp หรือ YEC” 

สาํหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของ มจธ. เขา้รบัการ

อบรมเชงิปฏิบตักิาร โดยกิจกรรม 8 วนั ประกอบดว้ย  

- การอบรมใหค้วามรูท่ี้จาํเป็นสาํหรบัการเป็น

ผูป้ระกอบการ ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤษภาคม - 3 

มถินุายน 2561  

- การศึกษาดงูานผูป้ระกอบการผลิตภณัฑช์มุชน          

ระหวา่งวนัท่ี 8 - 9 มถินุายน 2561 เพ่ือเขา้ใจภมูิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและคน้หาแนวคิดธรุกิจเพ่ือนาํมา

จดัทาํแผนธรุกิจผลิตภณัฑช์มุชนตอ่ไป  

- การนาํเสนอแผนธรุกิจของแตล่ะกลุม่โดยตอ่ยอดจาก

การไปศึกษาดงูาน ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  
การอบรมใหค้วามร ูท่ี้จําเป็นสาํหรบัการเป็นผ ูป้ระกอบการ 

การศึกษาดงูานผ ูป้ระกอบการผลิตภณัฑช์มุชน 

การนําเสนอแผนธรุกิจของแต่ละกล ุม่โดยต่อยอดจากการไปศึกษาดงูาน 
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 โครงการหรอืกิจกรรมต่างประเทศ 

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมใหค้วามสาํคัญกับการเสริมสรา้งทักษะผ่านการเรียนรู้

จากองค์กรท่ีประสบความสําเร็จในต่างประเทศ เพ่ือใหน้ักศึกษาไดเ้ปิดโลกทัศน ์เรียนรูแ้ละไดม้องเห็น

แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตา่งๆ ท่ีทันสมยัทั้งในดา้นเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งรปูแบบการดาํเนนิชีวิต 

และสามารถนาํไปปรับใชก้ับการประกอบธรุกิจหรือการทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสากลต่อไป โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 มรีายละเอียดโครงการศึกษาดงูาน จาํแนกตามสาขา ดงันี ้

 

ลาํดบั สาขาวิชา 
รายละเอียดการศึกษาดงูาน 

สถานท่ีศึกษาดงูาน ประเทศ วนัท่ี 

1 สาขาวิชาการจดัการ

สาํหรบัการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

1. Chuan Mai Enterprise Company การศึกษา

เก่ียวกับกระบวนการผลิตและจัดจําหน่าย

สินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และสินคา้ตกแต่ง

บ้า น  แล ะ ศึกษา เ ก่ี ยวกับก ารออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสรา้งแรงบรรดาลใจในการ

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ของธุรกิจใน

อนาคตของนกัศึกษา 

2. Spring Pool Glass Industrial Co. ,Ltd. 

การศึกษาเก่ียวกับธรุกิจกระบวนการแปรรปู

สินคา้จากการนําขยะมาใชโ้ดยกระบวนการ 

Re-cycle และศึกษาเก่ียวกับแนวคิด กรรมวิธี 

และกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัธรุกิจได ้

3. อทุยานเยห๋ล่ิว การจดัการแหลง่ทอ่งเท่ียวทาง

ธรรมชาตแิละการพฒันากลุม่ผลิตภณัฑส์าํหรบั

แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาต ิ

4. เ มืองไทเป  การ ศึกษาด้านวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชาว

ไตห้วัน อันเป็นเมืองเทคโนโลยี ซ่ึงผสมผสาน

กบัสินคา้กลุ่มแฟชัน่ ซ่ึงเป็นอตุสาหกรรมรอง

เป็นลําดับถัดมาของไต ้หวัน และเป็นกลุ่ม

อตุสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของไตห้วัน

ท่ีสาํคญั 

5. ตลาดซีเหมินติง  การจัดการส่ง เส ริม

การตลาด การจัดแสดงสินค้า และความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีการ

เติบโตและเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษกิจท่ีสาํคัญ

ของไตห้วนั 

 

ประเทศไตห้วนั 1-4 กมุภาพนัธ ์2561 

 



GMI Annual Report 2018 

 32 
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รายละเอียดการศึกษาดงูาน 
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2 สาขาวิชาการจดัการ

ธรุกิจดจิิทลั 

1. Samsung D’light เ พ่ือศึกษาดูงานเ ก่ียวกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม วิวัฒนาการ

ของดิ จิ ทั ล จ ากบ ริษัทผู้พัฒนาแล ะผ ลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์โทรศัพท์มือถือท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้โดยมีโซนการจัด

แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของซัมซุง

มากกว่า 21 โซน ใหผู้เ้ขา้ชมสามารถทดลอง

การใชง้าน 

2. Digital Pavilion เพ่ือศึกษาดงูานในหอ้งแสดง

นทิรรศการดจิิทลัแห่งใหมล่า่สดุของเกาหลีท่ีได ้

จัดแสดงความทันสมัยของโลกในอนาคตไม่ว่า

จะเป็นในดา้นระบบการส่ือสารขอ้มลู ระบบการ

ขนสง่  ดนตรี และ ศิลปะ เป็นตน้ 

ประเทศเกาหลีใต ้ 8-12 มนีาคม 2561 

3 สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยีและนวตักรรม 

1. ZTE Corporation เ นื่ อ ง จ า ก  ZTE เ ป็ น

บริษัทผูผ้ลิตอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ

ระบบโทรคมนาคมสัญชาติจีน เป็นผูผ้ลิตราย

ใหญ่อันดับสองของจีนรองจากหัวเหว่ย และ

ผูร้ับจา้งผลิตเคร่ืองโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีรายใหญ่

อันดับส่ีของโลก ดังนั้นส่ิงท่ีจะเรียนรูจ้ากการ

เย่ียมชม ZTE คือ แนวทางการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการดําเนินธรุกิจ รวมทั้งการ

จดัการทรพัยากรมนษุยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 

ท่ีทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและ

ดาํเนนิภารกิจองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  

2. Pao Yue-  Kong Library, The Hong Kong 

Polytechnic University มีชื่อเสียงในความเป็น

เลิศดา้นวิชาการ และมีโปรแกรมการศึกษาท่ีมี

คณุภาพ เปิดสอนใน 6 คณะ คือ วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ บริหารธุรกิจ  การก่อสร้างและ

ส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรมศาสตร์ สขุภาพและ

สงัคมศาสตร ์และมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม โดย

จะเขา้ดงูานในส่วนหอ้งสมดุของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเรียนรูวิ้ธีการจัดการองค์ความรู ้การใช ้

สารสนเทศและเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

การศึกษาวิจยั 

 

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

14 - 17 มนีาคม 2561 
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4 สาขาวิชาการ

จดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์

1. Fujisawa SST เป็นโครงการท่ีศึกษา และนาํเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

การพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยืน โดยเนน้การเสนอความคิดแบบการเป็น

เมอืงท่ีสมารท์อย่างยัง่ยืน โดยมวิีถีชวิีตแบบสมารท์ และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นีท้างโครงการจะใชเ้วลาในการศึกษาชว่ง 3 อายคุน 

เพ่ือให้ทราบถึงว่าส่ิงท่ีทางโครงการนําเสนอไว้นั้นอะไรท่ีควร

เปลี่ยนแปลง อะไรท่ีควรรักษาไว ้เพ่ือการนาํไปสู่วิถีชีวิตท่ีร ุ่งเรือง

อยา่งยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

2. Earthquake simulation center  เป็นศนูย์จําลองแผ่นดินไหว ท่ีจัด

แสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพ

แผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตกุารณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจําลอง

แผ่นดินไหว และหอ้งอทุกภัย เพ่ือใหเ้ขา้ใจในภัยพิบัติธรรมชาติท่ี

สามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา ทาํใหส้ามารถนาํความรูท่ี้ไดร้บัไปใชใ้น

การเอาตวัรอดจากภยัพิบตัธิรรมชาตติา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

3. Fujiten Ski Resort เ ป็ น ส ถ า น ท่ี ท่ี ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพยป์ระเภท Mixed Use ท่ีมีทั้งส่วนพักอาศัยประเภทรี

สอร์ท , Retail Shop, ศูนย์บริการ และศูนย์ฝึกการเล่นสกี ของ

นกัเรียน นกัศึกษา และนกัทอ่งเท่ียว ท่ีมกีารผสมผสานการทาํธรุกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ย่างลงตัว และเก้ือกลูซ่ึงกันและกัน ซ่ึง

สถานท่ีดงักล่าวถือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ี

นา่สนใจศึกษาสถานท่ีหนึง่ 

4. วดัอาซากสุะและชมุชนโดยรอบ เป็นสถานท่ีท่ีมีการสนบัสนนุให้

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชมุชนโดยรอบ สามารถเขา้มามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบๆวัดอาซากสุะ โดยชมุชนเหล่านี้สามารถแสดง

ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในการดาํเนิน

ชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถอยู่ร่วมกบัวดัอันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสียงไดอ้ย่างลงตวั และยังร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ีใหย้ัง่ยืนสืบไป 

ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีนา่ศึกษา และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

อสงัหาริมทรพัยข์องประเทศไทยไดต้อ่ไปในอนาคต 

5. ศาลเจ้าเมจิ และวัดนาริตะซัน เป็นร ูปแบบของการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ไดห้วังผลในเชิงธรุกิจเป็นหลัก หากแต่เป็น

สถานท่ีท่ีน่าสนใจในการศึกษารปูแบบของการวางผังอาคาร และ

พ้ืนท่ีโดยรอบใหม้ีความสงา่งาม และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีนา่สนใจ 

โดยยังคงอัตลักษณ์ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นภาพ และสามารถซึมซับ

ศิลปวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่นในอดตีไดอี้กดว้ย 

6. ย่านสําคญัต่างๆ ในกรงุโตเกียว เช่น ชินจกู ุชิบยู่า และโอไดบะ 

เป็นตน้ เป็นสถานท่ีท่ีสามารถศึกษาวิถีการดาํเนนิชีวิตของชาวญ่ีปุ่น

ไดใ้นหลายรปูแบบ เช่น การพักอาศัย การประกอบธรุกิจ การคา้

ขาย ธรุกิจรา้นอาหารทัง้แบบสมยัใหม ่และแบบของชาวญ่ีปุ่นดัง้เดิม 

รวมถึงแหล่งบันเทิงต่างๆ        เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทรา้นคา้ (Retail Shop) ท่ีมคีวามแตกตา่งจาก

ของประเทศไทย โดยการศึกษาพฤติกรรมและความเป็นอยู่ในดา้น

ต่างๆ ของชาวญ่ีปุ่นเหล่านี้ จะทําใหส้ามารถนําขอ้มลูท่ีไดร้ับมา

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสม และตรงกับความ

ตอ้งการกบัชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไดม้ากท่ีสดุ 

ประเทศญ่ีปุ่น 15 – 19 

มนีาคม 

2561 
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5 สาขาวิชาการจดัการโลจิ

สตกิสแ์ละซพัพลายเชน 

1. Yamato Haneda Chorogate Logistics Center เ พ่ื อ

ศึกษาการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นกระบวนการคัดแยก

สินคา้ (Sorting) เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว ความแมน่ยา 

และยังสร้าง Value Added โดยเนน้ท่ี Throughput เป็น

สาํคญั ศึกษาการสรา้ง S-Curve ของบริษทั และศึกษา

การโปรโมทตัวบริษัทผ่านทางมาสคอตแมวดาํท่ีเป็น

สญัลกัษณข์องบริษทั 

2. Asahi Beer Factory เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความ

เขา้ใจในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เกิดการ

เรียนรูเ้ก่ียวกบัการจดัการในดา้นโลจิสติกส ์การขนส่ง

ลาํเลียงวัตถดุิบในกระบวนการผลิต เกิดการเรียนรูใ้น

การใช ้วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า 

นอกจากนี้ เรียนรูวิ้ธีการผลิตท่ีสามารถตอบสนอง 

Demand หรือปริมาณความตอ้งการแบบ Just In Time 

(JIT) การ Reverse logistics การเห็น line การผลิตท่ีมี

นวัตกรรมใหม่ การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีมาใช ้ใน

โรงงานอยา่งเป็นรปูธรรม การเพ่ิมมลูคา่ (value added) 

ของผลิตภณัฑผ์่าน story ท่ีนา่สนใจ รวมถึงการขยาย

สาขาหรือฐานการผลิตใน regional ตา่งๆ  

3. Nissin Cupnoodles Museum เพ่ือเรียนรูแ้นวคิดการ

พฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑใ์หมใ่หส้ามารถเกิดขึน้

ไดจ้ริง และสามารถนาํแนวคิดในการสรา้งสรรค์มา

ป ร ะ ยุก ต์ ใ ช ้ ใ น ก า รพัฒน าก า รดํ า เ นิ น ง า น ใ น

ชวิีตประจาํวนัได ้

ประเทศญ่ีปุ่น 23-27 

พฤษภาคม 

2561 

6 สาขาวิชาการบริหาร

โครงการ 

1. Urban Redevelopment Authority เ พ่ื อ ศึกษาดูงาน

ระบบการการวางผงัเมืองในสิงคโปร ์เพ่ือศึกษาระบบ 

และวิธีการวางแผนและบริหารจัดการกระบวนการ

ทาํงานของ Urban Redevelopment Authority ซ่ึงมีหนา้ท่ี

วางแผนการใชท่ี้ดิน กําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

ตามการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การอนรุักษ์

อาคาร เพ่ือคณุภาพความนา่อยู่อาศัย ความปลอดภยั 

และความยัง่ยืนของสภาพแวดลอ้ม  

2. Google Asia Pacific HQ เพ่ือศึกษาเรียนรูก้ารทาํงาน

ของบริษัทชั้นนําระดับโลก และศึกษาวัฒนธรรม

องคก์รของ google อันเลื่องชื่อ ท่ีไมเ่หมือนรปูแบบการ

ทาํงานขององคก์รทัว่ไป ท่ีสรา้งความตื่นตาตื่นใจ และ

เป็นวัฒนธรรมท่ีขับเคลื่อนท่ีทําให้เกิดนวัตกรรม  

เพราะ google คือบริษัทสรา้งนวัตกรรม จึงตอ้งมีพ้ิน

ฐานมาจากวัฒนธรรมองคก์รท่ีจะสามารถขบัเคลื่อน

ใหเ้กิดนวตักรรมได ้

ประเทศสิงคโปร ์ 2 - 4 มถินุายน 

2561 
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7 สาขาวิชาวิศวกรรม

การเงนิและการจดัการ 

1. พิพิธภัณฑ์เรือ เ ดินสมทุรฮ่องกง  (Hong Kong 

Maritime Museum) เพ่ือเรียนรูร้ะบบและวิธีการบริหาร

จัดการกระบวนการทํางานท่ีเ ก่ียวกับการพัฒนา

อตุสาหกรรมชายฝั่งและการเดินเรือ โดยการเดินเรือ

และอุตสาหกรรมชายฝั่งได ้รับการยอมรับว่าเป็น

อตุสาหกรรมท่ีสรา้งรายไดข้องหลกัฮ่องกง ในแงข่อง

ความแข็งแกร่งของทนุและผลกาํไร 

2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง  (Hong Kong 

Museum of History) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหเ้ขา้เย่ียมชม

ประวัติศาสตร์เงินตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจบุัน 

รวมถึงการเล่าเร่ืองราวการพัฒนาในสมัยอดีตกาล

ผ่านการจัดแสดงท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม และ

เหตกุารณ์ท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการเงินและ

ประวตัศิาสตรข์องประเทศฮอ่งกง  

3. พิ พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง  (Hong Kong 

Science Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัท่ีสดุสาํหรบัการใชช้วิีตในอนาคตอนัใกล ้และให้

ความรู้เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได ้รวบรวม

นวัตกรรมตา่ง ๆ ไวท่ี้จะจดุประกายความคิดใหก้บัผูท่ี้

ไดเ้ขา้เย่ียมชม 

4. ตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง (ฮัง่เส็ง)  

เขตปกครอง

พิเศษฮอ่งกง 

6 - 9 กรกฎาคม 

2561 

8 สาขาวิชาการบริหาร

จดัการองคก์ร 

1. Google Singapore เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการ

ขา้มวัฒนธรรมองคก์ร การมีวิสัยทัศนแ์ละการมุ่งมัน่

พัฒนาองคก์รในยคุดิจิทัล รวมถึงการเรียนรูปั้จจัยใน

การสรา้งองคก์รแห่งความสขุ 

2. Punggol HDB Estate และ  Lorong Halus Wetland 

เพ่ือเรียนรูก้ารส่งเสริมความใส่ใจแนวคิดการพัฒนา

องค์กรอย่างยั ่ง ยืนด้วยการคํานึง ถึงสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. Dignity Kitchen เ พ่ือเรียนรู้การดําเนินกิจการเพ่ือ

สังคมดา้นธรุกิจรา้นอาหารท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการ

สรา้งโอกาสในการช่วยเหลือผูพิ้การและดอ้ยโอกาส

ทางสงัคมใหม้รีายได ้

4. การศึกษาสถานท่ีสําคัญต่างๆทางธรรมชาติ  

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ  และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได ้แก่ Katong Neighbourhood, Singapore 

Discovery Centre, Singapore Botanic Garden, National 

Gallery Singapore และ Universal Studio Singapore เ พ่ือ

เรียนรูว้ฒันธรรม และการดาํเนนิชวิีตในสงัคมของชาว

สิงคโปรท์ัง้วิถีชวิีตสมยัใหม ่และสมยัเกา่ การขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจสรา้งสรรคผ์่านวัฒนธรรม รวมถึงประเด็น

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวแบบชาญฉลาด (Smart 

Tourism) ตลอดระยะเวลาศึกษาดงูานในโครงการ 

ประเทศสิงคโปร ์ 29 พฤศจิกายน –  

3 ธนัวาคม 2560 



GMI Annual Report 2018 

 36 

 เป้าหมายท่ี 2 ผลิตผลงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองและมีนวตักรรม  

กลยทุธท่ี์ 2 สรา้งงานวิจยัดา้นการจดัการเพ่ือตอบโจทยอ์ยา่งมีคณุค่า 

 การสนบัสนนุทนุการศึกษา  

บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรมจดัทนุการศึกษาใหก้บันกัศึกษาเพ่ือสง่เสริม และสนบัสนนุ

การทาํวิทยานพินธ ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั 3 ประเภท ดงันี ้

1.ทนุการศึกษาเพชรพระจอมเกลา้มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี (Petchra Prajomklao Scholarship)  

 ทนุเพชรพระจอมเกลา้ เป็นทนุท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

ไดจ้ัดสรรใหท้ัง้ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑติศึกษา ซ่ึงผูท่ี้ไดร้บัทนุจะไดค้่าเล่า

เรียนตามหลักสตูร ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาท่ีกาํหนดในหลักสตูร 

เดือนละ 8,000 บาท และเงินสนับสนุนความกา้วหนา้งานวิจัยเพ่ิมเติม เมื่อมี

ผลงานวิจยัตพิีมพว์ารสารวิชาการในระดบันานาชาต ิท่ีมีระบบประเมินบทความโดย

ผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก(International peer-reviewed journal) ใน Q1 ของสาขาวิชาท่ีเกีย่วขอ้ง ในฐานขอ้มลู 

Scopus ท่ีประกาศล่าสดุในวันท่ีส่งผลงานวิจยัตพิีมพ ์จะไดร้บัค่าครองชพีรายเดือนเพ่ิมเตมิอีก 1,000 บาท/

เดือน/เร่ือง จนสาํเร็จการศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีกาํหนดในหลักสตูร และในปีงบประมาณ 2561 นี้        

มนีกัศึกษาไดร้บัทนุเพชรพระจอมเกลา้จาํนวน 1 คน ดงันี ้

 

สาขา ช่ือผ ูไ้ดร้บัทนุ 

สาขาการจดัการบริหารองคก์ร นางสาววิสาขน์ชุ บานไมร่ ูโ้รย 

 

2.ทนุสนบัสนนุการทําวิทยานิพนธ ์(Thesis Grant: TG) 

 คณะไดจ้ัดทาํโครงการทนุสนบัสนนุการทาวิทยานิพนธ ์(Thesis Grant: TG) โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือ

สนบัสนนุทนุการศึกษาใหแ้กน่กัศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีคณะกาํหนดและสาํหรบัทนุสนบัสนนุการทาวิทยานพินธน์ี ้คณะสนบัสนนุงบประมาณทนุละ100,000 บาท 

โดยแบ่งการสนบัสนนุออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

 2.1 งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย จํานวน 50,000 บาท เมื่อผู้ขอรับทุนได ้ทําการสอบ

ความกา้วหนา้การจัดทาํวิทยานิพนธ ์และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธว่์า

สมควรไดร้ับเงินสนบัสนนุ จะตอ้งจัดส่งแบบฟอรม์ขอรับการสนบัสนนุทนุภายใน 2 สัปดาหห์ลังการสอบ

ความกา้วหนา้การจดัทาวิทยานพินธ ์หรือภายในสปัดาหแ์รกของภาคการศึกษาถดัไป  

 2.2 งบประมาณสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงาน จาํนวน 50,000 บาท เมื่อผูข้อรับทนุไดผ้่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธว่์าสมควรไดร้ับเงนิสนบัสนนุ จะตอ้งเผยแพร่ผลงานอย่าง

นอ้ย 1 รายการดงันี ้เผยแพร่ผลงานในท่ีประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิท่ีม ีPeer Review จาํนวน 1 บทความ 

โดยผูข้อรับทนุตอ้งเป็น ผูน้ ําเสนอผลงานดว้ยตนเองเท่านั้น หรือ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ ซ่ึง ได ้รับการอ้างอิงจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  จานวน  1 บทความ  หรือ                
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เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus หรือ

ฐานขอ้มลูวิชาการอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยใหก้ารยอมรับ จานวน 1 บทความ หรือ มีผลงานซ่ึงไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนสิทธิบตัร จานวน 1 ผลงาน  

ในปีงบประมาณ 2561นี้ มีผูไ้ดร้ับทนุสนบัสนนุการทาวิทยานิพนธ ์จาํนวน 2 คน จาํแนกตามสาขา 

ดงันี ้

 

ลาํดบั สาขา ช่ือผ ูไ้ดร้บัทนุ จํานวน/บาท 

1 สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร นายทรงพล แดงกระจ่าง 100,000 

2 สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร นายอธิวฒัน ์เขตพิบลูชยั 100,000 

 

3.ทนุสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจยั (Publication Grant : PG) 

 คณะไดจ้ัดทําโครงการทนุเผยแพร่ผลงานวิจัย (Publication Grant : PG) โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ

สนบัสนนุทนุการศึกษาใหแ้กน่กัศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีคณะกําหนด และสําหรับการสนับสนนุงบประมาณสําหรับผูข้อรับทนุท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ จะแบ่ง

ลกัษณะการเผยแพร่ผลงาน เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 3.1 งบประมาณสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานในท่ีประชมุวิชาการระดบัชาติท่ีมี Peer Review จาํนวน 

4,000บาท โดยผูข้อรบัทนุตอ้งเป็นผูน้าํเสนอผลงานดว้ยตนเองเท่านัน้ 

 3.2 งบประมาณสนบัสนนุการพัฒนาผลิตภณัฑ/์กระบวนการ เพ่ือขึน้ทะเบียนอนสุิทธิบัตร จาํนวน 

4,000 บาท 

 3.3 งบประมาณสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานในท่ีประชมุวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี Peer Review 

จาํนวน 8,000 บาท โดยผูข้อรบัทนุตอ้งเป็นผูน้าํเสนอผลงานดว้ยตนเองเท่านัน้ 

 3.4 งบประมาณสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดบัชาต ิซ่ึงไดร้บัการอา้งอิงจาก

ศนูยด์ชันกีารอา้งอิงวารสารไทย (TCI) จาํนวน 12,000 บาท 

 3.5 งบประมาณสนับสนนุการพัฒนาผลิตภัณฑ/์กระบวนการ เพ่ือขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 

12,000 บาท 

ในปีงบประมาณ 2561นี ้มีผูไ้ดร้ับทนุสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย จาํนวน 22 คน จาํแนกตาม

สาขา ดงันี ้

 

ลาํดบั สาขา ช่ือผ ูไ้ดร้บัทนุ จํานวน/บาท 

1 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวมาริสา มาแตง 4,000 

2 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวอิศราภรณ ์สนัตส์มัพนัธก์ลุ 4,000 

3 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวสรชนนั วงนรุกัษ ์ 4,000 

4 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวศจิุพร ประสพทรพัย ์ 4,000 
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ลาํดบั สาขา ช่ือผ ูไ้ดร้บัทนุ จํานวน/บาท 

5 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวนฤภร ตระกลูเดชะ 4,000 

6 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวกาญจนา ทายะบวร 4,000 

7 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวปาลิดา ฝักแคเล็ก  4,000 

8 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นายศภุฤกษ ์เจนสรุวิทยา 4,000 

9 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาววริศรา วชัรานรุกัษ ์ 4,000 

10 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวนภิาภทัร เรือนแข 4,000 

11 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นายนาถภมู ิบญุญกนก 4,000 

12 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

นางสาวธมลวรรณ อยู่เจริญ 12,000 

13 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นางสาวจฑุามาศ ชยางศ ุ 4,000 

14 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายณฐัพล แสงชนั 4,000 

15 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายทวีศักดิ ์กจิปาโล 4,000 

16 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายธนพล เลิศงามมงคลกลุ 4,000 

17 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายนกุลู คาํแกว้ 4,000 

18 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายสธีุ วงศไ์ทย 4,000 

19 สาขาวิชาการจดัการสาํหรบัการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

นายเอกสิทธ์ิ บพุพณัหสมยั 4,000 

20 สาขาวิชาการบริหารจดัการองคก์ร ว่าท่ี ร.ต หญิง วิภาวี จนัทรตัน ์ 4,000 

21 สาขาวิชาการจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์

นายนธิิพฒัน ์คงจัง้จิตต ์ 4,000 

22 สาขาวิชาการจดัการธรุกิจดจิิทลั นางสาวอจัฉรา สขุสาคร 8,000 
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 งานวิจยัและวิชาการ 

 1. การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

ในปีพ.ศ 2561 บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มบีทความวิชาการรวมทัง้สิ้น 33 เร่ือง 

ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิจาํนวน 8 เร่ือง และบทความท่ีเผยแพร่ในระดบัชาต ิ

จาํนวน 25 เร่ือง รายละเอียดดงันี ้

 

 บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีตพิีมพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ  

(International Peer Reviewed Journals) 

1. Pairote Pathranarakul, Patipan Sae-Lim, 2017, “Risk Management and Organizational AdaptabilityStrategic 

Framework for Corporate Crisis Recovery: The Study of Oil and Gas Industry”, PSAKU International Journal 

of Interdisciplinary Research, Vol. 7, No. 2, December 2018. 

 

 บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีตพิีมพใ์นวารสารระดบัชาต ิ  

(Local Peer Reviewed Journals) 

1. ธมลวรรณ อยูเ่จริญ, ธนญัญา วสศุรี, 2561, "การพฒันาระบบเติมเต็มยาและเวชภณัฑค์งคลงั กรณีศึกษา

โรงพยาบาลชมุชน", วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน, ปีท่ี14 ฉบบัท่ี 3, เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2561,            

หนา้ 92-106 

2. ปรียา มบีญุ, พงษช์ยั อธิคมรัตนกลุ, 2561, “การพฒันาระบบขนสง่ชายฝ่ังในอ่าวไทยโดยเทคนิคเดลฟาย”, 

วารสารพฒันบริหารศาสตร ์, ปีท่ี 58, ฉบบัท่ี 3, เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2561 หนา้ -.  

3. C Thippawan, V Parameth, P Kittipat, A Sanon Burapha, 2018, “Residents' Attitude toward Tourism Impacts 

and Their Participation in Sustainable Tourism Development: A Case in Chiang Rai Elephant Camp, 

Muang Chiang Rai District, Chaing Rai …”, Burapha Journal of Business Management, Vol.7 No.1, pp.- 

4. พงศวิ์ทย ์มเีนตรทิพย,์ อานนท ์ทบัเท่ียง, “ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีBlockchain เพ่ือการ

ออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มลู”, วารสาร Engineering Transactions, Vol. 21 No.1 (44), January - June 

2018, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

5. ธนภทัร กิตตวิณิชพนัธุ,์ อานนท ์ทบัเท่ียง, “สมรรถนะของบคุลากรในหน่วยงานราชการดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอรต์ามขอ้กําหนด NIST และมาตรฐาน ISO27001/2013”, วารสาร Engineering 

Transactions, Vol. 21 No.1 (44), January - June 2018, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ตพิีมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดบันานาชาต ิ(International Proceeding) 

1. Songpol Daengkachang, Taweesak Kritjaroen, Sookyuen Tepthong, 2018, "Entrepreneurial Competencies:      

An Exploratory Study Applied to Educational Social Enterprise in South East Asia, International Research 

Conference, Vol.20, Issue 5, pp.3041-3047. 

2. Atiwat Khetpiboonchai, Taweesak Kritjaroen, 2018, "Dynamic Capability:An Exploratory Study Applied to 

Social Enterprise in South East Asia", International Social Enterprise Research, Vol.20, Issue 5, pp. 3048-

3055. 

3. Homsombat Winai, 2018, “Thai Creative Industry Value Chain and Linkages to Overall Economy”, The 4th 

International Conference on Management, Business and Economics & The 6th International Conference on Tourism, 

Transport, and Logistics, 3 May 2018-5 May 2018, Crowne Plaza Niagara Falls Hotel, Niagara Falls, Ontario, 

Canada, pp. -. 
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4. Chutsikarintron Issareeya, Tepthong Sookyuen, 2018, “Happy Workplace and Employees' Effectiveness”,     

The 4th International Conference on Management, Business and Economics & The 6th International Conference on 

Tourism, Transport, and Logistics, 3 May 2018-5 May 2018, Crowne Plaza Niagara Falls Hotel, Niagara Falls, 

Ontario, Canada, pp. -. 

5. Tussanatarakorn Kornbongkoch, Tepthong Sookyuen, 2018, “Spiritual Leadership and Job Performance”,      

The 4th International Conference on Management, Business and Economics & The 6th International Conference on 

Tourism, Transport, and Logistics, 3 May 2018-5 May 2018, Crowne Plaza Niagara Falls Hotel, Niagara Falls, 

Ontario, Canada, pp. -.  

6. Chaloemwattanakusol Tanaphan, Kritjaroen Taweesak, 2018, “Influence of Path-Goal Leadership on Job 

Satisfaction and Job Performance: A Case of Banking Business in Thailand”, The 4th International 

Conference on Management, Business and Economics & The 6th International Conference on Tourism, Transport, and 

Logistics.  3 May 2018-5 May 2018, Crowne Plaza Niagara Falls Hotel, Niagara Falls, Ontario, Canada, pp. -. 

7. Jala Paramee, Kritjaroen Taweesak, 2018, “The Relationship between Leadership Style and Gender 

Characteristics: A Case Study of Workers in Bangkok, Thailand”, The 4th International Conference on 

Management, Business and Economics & The 6th International Conference on Tourism, Transport, and Logistics,      

3 May 2018-5 May 2018, Crowne Plaza Niagara Falls Hotel, Niagara Falls, Ontario, Canada, pp. -. 

 

 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ตพิีมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดบัชาต ิ(Local Proceeding) 

1. มงคล เฟ่ืองฟูตระกลู, อานนท ์ทบัเท่ียง, 2561, “ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความพรอ้มในการเขา้ส ูดิ่จิทลั”, การประชมุ

วิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ครัง้ท่ี 13: วิจยัและนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0,          

20 ธนัวาคม 2561,  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, กรงุเทพ       

2. กาญจนา ทายะบวร, กนกพร กงัวาลสงค,์ 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตรแ์บบหลายวตัถปุระสงค ์

สาํหรบัการจดัสรรโควตาการเพาะปลกูพืชใหเ้กษตรกร”, การประชมุวิชาการและการประกวดนวตักรรม

บณัฑติศึกษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“งานวิจยัและนวตักรรมบณัฑติศึกษาเพ่ือความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจและสงัคม” 

ครัง้ท่ี46, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรสเชยีงใหม,่ เชยีงใหม,่ 

หนา้ 496-509. 

3. นฤภร ตระกลูเดชะ, กนกพร  กงัวาลสงค,์ 2561, "การศึกษาประสิทธิภาพของเกษตรกรผ ูป้ลกูขา้วไร ่: 

กรณีศึกษา ศนูยภ์ฟู้าพฒันา อําเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน", การประชมุวิชาการและการประกวดนวตักรรม

บณัฑติศึกษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ“งานวิจยัและนวตักรรมบณัฑติศึกษาเพ่ือความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจและ

สงัคม” ครัง้ท่ี 46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพลส, เชยีงใหม.่, 

หนา้ 1789-1798. 

4. ศจิุพร ประสพทรพัย,์ กนกพร  กงัวาลสงค,์ 2561, “การวิเคราะหร์ายรบัและการบริโภคในครวัเรือน : 

กรณีศึกษา ศนูยภ์ฟู้าพฒันา ตําบลภฟู้า อําเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน”, การประชมุวิชาการและการประกวด 

นวตักรรมบณัฑติศึกษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ“งานวิจยัและนวตักรรมบณัฑติศึกษาเพ่ือความยัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจและสงัคม” ครั้งท่ี46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพลส, 

เชยีงใหม,่ หนา้ 1763-1773. 

5. สรชนนั วงนรุกัษ,์ ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ, 2561, “การจดัตารางการผลิตเครือ่งจกัรแบบขนานท่ีไมส่มัพนัธ์

กนัภายใตข้อ้จา กดัของเครือ่งจกัรกรณีศึกษาอตุสาหกรรมอาหารกระป๋อง”, การประชมุวิชาการและการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต“ิงานวิจยัและนวตักรรมบณัฑติศึกษาเพ่ือความยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม” ครัง้ท่ี 46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพลส, 

เชยีงใหมห่นา้ 776-786. 
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6. อิศราภรณ ์สนัตส์มัพนัธก์ลุ, ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ, 2561, “การปรบัปรงุประสิทธิภาพตําแหน่งการจดัวาง

สินคา้ในคลงัสินคา้ กรณีศึกษาอตุสาหกรรมอาหารกระป๋อง”, การประชมุวิชาํกาํรเสนอผลงานนวิจยัระดบั

บณัฑติศึกษาแห่งชาต ิครัง้ท่ี 46 , 17-18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส 

เชยีงใหม,่ หนา้ 787-794. 

7. เอกสิทธ์ิ บพุพณัหสมยั, ธนญัญา วสศุรี, 2561, "การลดระยะเวลาการรอคอยในแผนกผ ูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาลประจําจงัหวดัสมทุรสาคร", การประชมุวิชาการเสนอผลงานนวิจยัระดบับณัฑติศึกษาแห่งชาต ิ 

ครัง้ท่ี 46 , 17-18 พฤษภาคม 2561, ศนูยป์ระชมุนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส เชยีงใหม,่             

หนา้ 112-123. 

8. นาถภมู ิบญุญกนก, สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย, 2561, “การจดัเสน้ทางเดินรถขนสง่แบบมิลคร์นั (Milk run)  

ท่ีมีกรอบเวลา”, ประชมุวิชาการระดบัชาต ิวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 6, 6 มถินุายน 2561,มหาวิทยาลยั

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ. 

9. นภิาภทัร เรืองแข, สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย, 2561, "วิธีการจําลองสถานการณก์ารจดัตัง้สถานีอดัประจ ุ

สาํหรบั รถยนตไ์ฟฟ้าบนทางหลวงแผน่ดิน",  การประชมุวิชาการระดบัชาตวิิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระหวา่ง

สถาบนั ครั้งท่ี 6, 6 มถินุายน 2561, มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ,    

หนา้ 155-169. 

10. ปาลิดา ฝักเเคเล็ก, กนกพร กงัวาลสงค,์ 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตรส์า หรบัการจดัเสน้ทางเท่ียว

กลบั”, การประชมุวิชาการวิจยัดาํเนนิงานแห่งชาต ิประจาปี 2561, 23-24 เมษายน 2561, โรงแรม The Zign 

Resort, พทัยา ชลบรีุหนา้ 335-343. 

11. วริศรา วชัรานรุกัษ,์ สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย, 2561, “การพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตรส์าหรบัการ

จดัเสน้ทางการเดินรถ เพ่ือธรุกิจคา้ปลีก แบบมีกรอบเวลาและระยะเวลาเดินทางท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ 

12. ละช่วงเวลาของวนั”, ประชมุวิชาการระดบัชาต ิวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 6, 6 มถินุายน 2561, 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ. 

13. ศภุฤกษ ์เจนสรุวิทยา, สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย, 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตรเ์พ่ือจดัเรียงกลอ่ง

สินคา้บนพาเลท”, ประชมุวิชาการระดบัชาต ิวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 6, 6 มถินุายน 2561, 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ. 

14. Patipan Sae-Lim, 2018, “Structural Model of Opportunity Management (OM) towards Corporate 

Governance (CG) and Enterprise Risk Management (ERM)”. International Conference on Applied Statistics 

2018, October 24-26, 2018, Bangkok. 

15. Tawesak Kijpalo, Varanya Tilokavichai, 2018, “A Studying Behavior on Buying of Rice Mill Equipment of Rice 

Mill Equipment Seller in Bangkok and Metropolitan Area”, Payap University Research Symposium 2018, 

February 9, 2018, Payap University, Chiang Mai.  

16. Suthee Wongthai, Varanya Tilokavichai, 2018, “A studying of Contractor and Dealer Buying Decision factors 

toward Air Conditioner for Business Building in Bangkok Metropolitan area”, Payap University Research 

Symposium 2018, February 9, 2018, Payap University, Chiang Mai. 

17. Nukun Kamkaew, Varanya Tilokavichai, 2018, “A Studying of Consumer Buying Insurance Behavior through 

Bancassuarance in Ratchaburi Province”, Payap University Research Symposium 2018, February 9, 2018, 

Payap University, Chiang Mai.   

18. Juthamars Chayangsu, Varanya Tilokavichai, 2018, “A Studying on Traveler Behavior in Accommodation 

Booking Online”, Payap University Research Symposium 2018, February 9, 2018, Payap University 

19. Thanaphon Lertngammongkonkun, Varanya Tilokavichai, 2018, “A study of factor affecting the purchase 

decision of stationery via e-commerce system of consumers in Bangkok”, Payap University Research 

Symposium 2018, February 9, 2018, Payap University, Chiang Mai.   

20. Nutthapon Sangchan, Varanya Tilokavichai, 2018, “A studying factors Affecting Consumers’ Decision Making 

to Use mobile application for searching Car Services in Bangkok Metropolitan Area”, Payap University 

Research Symposium 2018, February 9, 2018, Payap University, Chiang Mai.   
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2. วิทยานิพนธร์ะดบับณัฑิตศึกษา  

ในปีการศึกษา 2560 บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มผีูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดร้บัการ

เผยแพร่วิทยานพินธ ์จาํนวนทัง้สิ้น 17 เร่ือง ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิจาํนวน 

3 เร่ือง และบทความที่เผยแพร่ในระดบัชาต ิจาํนวน 14 เร่ือง รายละเอียดดงันี ้

 การเผยแพรร่ะดบันานาชาติ 

ลาํดบัท่ี นกัศึกษา หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ ช่ือวารสาร/ท่ีประชมุ

วิชาการ 

ประเภท ท่ีปรกึษา 

1 ชญานนท ์

เมสนัธสวุรรณ 

Factors Influencing BIM 

Implementation: Case 

Study in the Thai Real 

Estate Development 

Business 

SAAN, The 1st 

International 

Conference on 

Design, Innovation, 

and Creativity 

Conference รศ.ดร. พาสิทธ์ิ 

หลอ่ธีรพงศ ์

2 ทรงพล แดง

กระจา่ง 

Entrepreneurial 

Competencies: An 

Exploratory Study 

Applied to Educational 

Social Enterprise in 

South East Asia 

20th International 

Conference on Social 

Entrepreneurship and 

Innovation 

Conference ผศ.ดร. ทวีศักดิ ์

กฤษเจริญ,  

ดร. สขุยืน  

เทพทอง 

3 อธิวตัน ์เขต

พิบลูชยั 

Dynamic Capability:An 

Exploratory Study 

Applied to Social 

Enterprise in South East 

Asia 

20th International 

Conference on Social 

Entrepreneurship and 

Innovation 

Conference ผศ.ดร. ทวีศักดิ ์

กฤษเจริญ 

 

 การเผยแพรร่ะดบัชาติ 

ลาํดบั นกัศึกษา หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ ช่ือวารสาร/ท่ีประชมุวิชาการ ประเภท ท่ีปรกึษา 

1 ธนภทัร  

กิตตวิณิชพนัธุ ์

สมรรถนะของ

บคุลากรดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัไซ

เบอร ์

Engineering Transactions Journal ดร.อานนท ์

ทบัเท่ียง 

2 ธมลวรรณ  

อยูเ่จริญ 

การพฒันาระบบ

บริหารยาและเวชภณัฑ์

คงคลงั กรณีศึกษา

โรงพยาบาลชมุชน 

วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน (Isan 

Journal of Pharmaceutical 

Sciences, IJPS) 

Journal ผศ.ดร. ธนญัญา  

วสศุรี 
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ลาํดบั นกัศึกษา หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ ช่ือวารสาร/ท่ีประชมุวิชาการ ประเภท ท่ีปรกึษา 

3 กาญจนา  

ทายะบวร 

แบบจาํลองทาง

คณิตศาสตรส์าํหรบั

การจดัสรรโควตา 

การเพาะปลกูพืชให้

เกษตรกรภายใตค้วาม

ไมแ่นน่อนของ 

ปริมาณความตอ้งการ

สินคา้ 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: "งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

4 นฤภร 

ตระกลูเดชะ 

การศึกษา

ประสิทธิภาพของ

เกษตรกรผูป้ลกูขา้วไร่ 

: กรณีศึกษา ศนูยภ์ฟู้า

พฒันา อาํเภอบอ่เกลือ 

จงัหวดันา่น 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

5 ศจิุพร  

ประสพทรพัย ์

การวิเคราะหร์ายรบั

และการบริโภคใน

ครวัเรือน: กรณีศึกษา 

ศนูยภ์ฟู้าพฒันา 

ตาํบลภฟู้า อาํเภอบอ่

เกลือ จงัหวดันา่น 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

6 สรชนนั  

วงนรุกัษ ์

การจดัตารางการ

ผลิตเคร่ืองจกัรแบบ

ขนาน กรณีศึกษา

อตุสาหกรรมอาหาร

กระป๋อง 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference ผศ.ดร. ชมุพล 

มณฑาทิพยก์ลุ 

7 อิศราภรณ ์ 

สนัตส์มัพนัธก์ลุ 

การวางแผนหา

ตาํแหนง่การจดัวาง

สินคา้ในคลงัสินคา้ 

กรณีศึกษา

อตุสาหกรรมอาหาร

กระป๋อง 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference ผศ.ดร. ชมุพล 

มณฑาทิพยก์ลุ 

8 มาริสา  

มาแตง 

การพฒันาโครงขา่ย

ประสาทเทียมเพ่ือ

วิเคราะหก์ารถดถอย 

เชงิเสน้สาํหรบั

สาํนกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

ครัง้ท่ี14 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกาํแพงแสน 

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 
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ลาํดบั นกัศึกษา หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ ช่ือวารสาร/ท่ีประชมุวิชาการ ประเภท ท่ีปรกึษา 

9 เอกสิทธ์ิ 

บพุพณัหสมยั 

การลดระยะเวลา

แผนกอายรุกรรม

ผูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาล 

สมทุรสาคร 

การประชมุวิชาการ และการ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศึกษา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ท่ี 

2: งานวิจยัและนวตักรรม

บณัฑติศึกษาเพ่ือความ ยัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Conference รศ.ดร. ธนญัญา  

วสศุรี 

10 นาถภมู ิ 

บญุญกนก 

การกาํหนดจดุท่ีตัง้

ของจดุรวบรวมสินคา้

และการจดัเสน้ทาง 

เดนิรถแบบมิลคร์นัท่ีมี

กรอบเวลา 

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ระหวา่งสถาบนั ครัง้ท่ี 6 

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 

11 นภิาภทัร  

เรืองแข 

วิธีการจาํลอง

สถานการณก์ารจดัตัง้

สถานอีดัประจสุาํหรบั 

รถยนตไ์ฟฟ้าบนทาง

หลวงแผน่ดนิ 

The 6th Academic Science & 

Technology Conference 2018 

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 

12 ปาลิดา  

ฝักเเคเล็ก 

แบบจาํลองทาง

คณิตศาสตรส์าํหรบั

การจดัเสน้ทางเท่ียว

กลบั 

การประชมุวิชาการดา้นการ

ดาํเนนิงานเเห่งชาต ิประจาํปี 

พ.ศ. 2561 

Conference ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

13 วริศรา  

วชัรานรุกัษ ์

การจดัเสน้ทางการ

เดนิรถสาํหรบัธรุกิจ

คา้ปลีกแบบมกีรอบ

เวลา 

การประชมุวิชาการระดบัชาติ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ระหวา่งสถาบนั ครัง้ท่ี 6 (ASTC 

2018) 

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 

14 ศภุฤกษ ์ 

เจนสรุวิทยา 

แบบจาํลองทาง

คณิตศาสตรเ์พ่ือ

จดัเรียงกลอ่งสินคา้

บน พาเลทและจดัเรียง

พาเลทบนรถบรรทกุ 

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ระหวา่งสถาบนั ครัง้ท่ี 6 

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 
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 งานบรกิารวิชาการ  

 บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรมไดม้กีารใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม โดยมกีารเผยแพร่องค์

ความรูท้างดา้นบริหารจัดการผ่านการฝึกอบรม การเป็นท่ีปรึกษา การเป็นคณะกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 

และผูท้รงคณุวฒิุ ในปีงบประมาณ 2561 คณะใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมด 46 รายการ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ลาํดบั บรกิารวิชาการดา้น รายช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรบับรกิาร รายช่ือผ ูร้บัผิดชอบ 

1.  การเป็นท่ีปรึกษา โครงการการจดัทาํมาตรฐานอาชพี

และคณุวฒิุวิชาชพี สาขาวิขาชพี   

โลจิสตกิส ์

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชพี 

(องคก์รมหาชน) 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

2.  การเป็นท่ีปรึกษา การใหค้าํปรึกษาทางวิชาการ     

การพฒันาเขตการคา้ชายแดน    

ชอ่งจอม จงัหวดัสริุนทร ์

เขตการคา้ชายแดน       

ชอ่งจอม จงัหวดัสริุนทร ์

ผศ.ดร. ชมุพล  

มณฑาทิพยก์ลุ 

3.  การเป็นท่ีปรึกษา แผนฝึกอบรมระยะยาว บนพ้ืนฐาน

ของขดีความสามารถบคุลาการ

รายบคุคล 

สาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ 

กฤษเจริญ 

4.  การฝึกอบรม หลกัสตูร Distribution Management บริษทั พีทีที โพลีเมอร ์     

โลจิสตกิส ์

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

5.  การฝึกอบรม หลกัสตูร Strategic Sourcing ธนาคารไทยพาณิชย ์

สาํนกังานใหญ่ 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

6.  การฝึกอบรม โครงการปรบัปรงุกระบวนการ   

ซัพพลายเชน 

บริษทั พีทีจี เอ็นเนลยี 

จาํกดั(มหาชน) 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

7.  การฝึกอบรม หลกัสตูร APICS Certified in 

Production and Inventory 

Management (CPIM Part II) 

บคุคลทัว่ไป ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

8.  การฝึกอบรม หลกัสตูร APICS Certified in Supply 

Chain Professional (CSPS) 

บคุคลทัว่ไป ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

9.  การฝึกอบรม หลกัสตูร การปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพซัพพลายเชนดว้ย 

SCOR Model 

บคุคลทัว่ไป ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

10.  การฝึกอบรม หลกัสตูร พฒันานกัโลจิสตกิส ์    

ยคุใหม ่รุ่น 1 

บคุคลทัว่ไป ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

11.  การฝึกอบรม หลกัสตูร พฒันานกัโลจิสตกิส ์   

ยคุใหม ่รุ่น 2 

บคุคลทัว่ไป ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

12.  การฝึกอบรม หลกัสตูร Vendor Contract 

Management and Budget Planning 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

สาํนกังานใหญ่ 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

13.  การฝึกอบรม หลกัสตูร Energy Business 

Management  

บคุคลทัว่ไป ดร.วินยั หอมสมบตั ิ



GMI Annual Report 2018 

 46 

ลาํดบั บรกิารวิชาการดา้น รายช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรบับรกิาร รายช่ือผ ูร้บัผิดชอบ 

14.  การฝึกอบรม โครงการการพฒันาแนวทางการ

จดัการเรียนการสอน และกจิกรรม

เสริมหลกัสตูรดา้นความเป็น

ผูป้ระกอบการ รายวิชา

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ

รายวิชาการออกแบบและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์และรายวิชา

ผูป้ระกอบการทางสงัคม 

สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแห่งชาต ิ 

(สวทน.) 

ผศ.ดร.วรพจน ์ 

องักสิทธ์ิ 

15.  การฝึกอบรม โครงการกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

ของอาจารยผ์ูส้อนและพ่ีเล้ียงการ

พฒันาผูป้ระกอบการ “กระบวนการ

คิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 

และความเป็นผูป้ระกอบการและ

นวตักรรม (Entrepreneurship and 

Innovation)  

สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแห่งชาต ิ 

(สวทน.) 

ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

16.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

กรรมการสอบวิทยานพินธ ์และ  

สารนพินธ ์

มหาวิทยาลยับรูพา ดร. ปารเมศ  

วรเศยานนท ์

17.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

คณะทาํงานพิจารณาคดัเลือก

อตุสาหกรรมดเีดน่ ประเภทการ

จดัการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

18.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐาน

วิชาการ ปีการศึกษา 2561 

คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัธนบรีุ  

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

19.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

กรรมการมลูนธิิการศึกษาและ

วฒันธรรมสมัพนัธไ์ทย-นานาชาต ิ

มลูนธิิการศึกษาและ

วฒันธรรมสมัพนัธไ์ทย-

นานาชาต ิ(เอเอฟเอส 

ประเทศไทย) 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

20.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

กรรมการสอบวิทยานพินธ ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จดัการ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

21.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

คณะอนกุรรมการวิเคราะหเ์อสเอ็มอี

ทางการเงนิ จงัหวดัสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ดร.วินยั หอมสมบตั ิ

22.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

คณะกรรมการบริหารสมาคมไทย 

โลจิสตกิสแ์ละการผลิต (TLAPS) 

สมาคมไทยโลจิสตกิสแ์ละ

การผลิต (TLAPS) 

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ 

กฤษเจริญ 

23.  คณะกรรมการ

วิชาการ/วิชาชพี  

เป็นกรรมการสอบวิทยานพินธ์

นกัศึกษา ระดบับณัฑติศึกษา  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ 

กฤษเจริญ 
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ลาํดบั บรกิารวิชาการดา้น รายช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรบับรกิาร รายช่ือผ ูร้บัผิดชอบ 

24.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสารวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร. ปารเมศ  

วรเศยานนท ์

25.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร ดร. ปารเมศ  

วรเศยานนท ์

26.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ดร. ปารเมศ  

วรเศยานนท ์

27.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุประเมนิเคร่ืองมอืใน

การวดัศกัยภาพของทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา 

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบั 

ศนูยบ์ริการวิชาการแห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ดร. รงัสรรค ์ 

เกียรติภ์านนท ์

28.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในการประชมุวิชาการ 

วารสารสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

29.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในการประชมุวิชาการ 

การประชมุวิชาการทาง

ธรุกิจและนวตักรรม

ทางการจดัการ ระดบัชาติ

และนานาชาต ิ

ดร.วชัรพจน ์ 

ทรพัยส์งวนบญุ 

30.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสาร Transportation 

Research  

ดร.วินยั หอมสมบตั ิ

31.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในการประชมุวิชาการ 

การประชมุวิชาการ APDSI 

2018 

ดร.วินยั หอมสมบตั ิ

32.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณ

วารสารวิชาการ 

วารสาร International 

Journal of Industrial 

ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

33.  ผูท้รงคณุวฒิุ เป็นผูท้รงคณุวฒิุในการตดัสิน

รางวลั SISO (Social Innovation 

Support Unit) 

คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร. กนกพร  

กงัวาลสงค ์

34.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความในวารสารวิชาการ 

วารสารไทยการวิจยั

ดาํเนนิงาน (Thai Journal of 

Operations Research) 

 

ผศ.ดร. สรวิชญ ์ 

เยาวสวุรรณไชย 

35.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความในวารสารวิชาการ 

วารสารวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

อบุลราชธาน ี

 

ผศ.ดร. สรวิชญ ์

เยาวสวุรรณไชย 



GMI Annual Report 2018 

 48 

ลาํดบั บรกิารวิชาการดา้น รายช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรบับรกิาร รายช่ือผ ูร้บัผิดชอบ 

36.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในการประชมุวิชาการ 

The Asia-Pacific Decision 

Science Institute 

International Conference 

(APDSI) 

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ 

กฤษเจริญ 

37.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในการประชมุวิชาการ 

วารสารสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ 

กฤษเจริญ 

38.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสาร Thai VCL Journal รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

39.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

40.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสารบริหารธรุกิจ รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

41.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสารวิชาการเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

42.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความ 

(SPUSCON2018) 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

43.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

วารสารมนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ธนบรีุ 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

44.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณา

บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

สาํนกัวิจยัและพฒันา 

สถาบนัการจดัการปัญญา

ภวิฒัน ์

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

45.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูเ้ชีย่วชาญพิจารณาร่างงานวิจยั

ฉบบัสมบรูณ ์

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั

รงัสิต 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 

46.  ผูท้รงคณุวฒิุ ผูท้รงคณุวฒิุประเมนิขอ้เสนอ

โครงการวิจยั 

คณะวิทยาศาสตร ์สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบงั 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี 
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เป้าหมายท่ี 3 พฒันา GMI ใหมี้ความเป็นสากล (Internationalization)  

กลยทุธท่ี์ 3 สรา้งความเป็นสากลในองคก์ร 

 การมีสว่นรว่มในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB 

 

 

 

 

 

 เพ่ือเป็นการพฒันาบณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม ใหม้ีมาตรฐานในการจดัการเรียนการ

สอนดา้นบริหารธรุกิจและการจัดการในระดับสากล คณะจึงสมัครเขา้สู่การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน 

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 และผา่นการรบัรอง

รายงานฉบับแรก (Eligibility Report) ในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาไดผ้่านการรับรองรายงานประเมินตนเองใน

เบ้ืองตน้ (Initial Self-Evaluation Report: ISER) อีกดว้ย 

 ในแตล่ะปี AACSB จะจดัสมัมนาหลากหลายหวัขอ้เพ่ือเปิดโอกาสใหค้ณบด ีรองคณบด ีและคณาจารย ์

และผูท่ี้เกีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้ร่วมรบัฟังเกณฑม์าตรฐานท่ีมกีารปรบัปรงุอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงแนวทางการพฒันา

ตามมิติต่างๆของ AACSB ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยน และรับฟังประสบการณ์จากทั้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญของ AACSB รวมถึงผูบ้ริหารของคณะทางดา้นบริหารจัดการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 

AACSB แลว้ เพ่ือนาํมาปรบัปรงุคณุภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการองคก์รของตนเอง

ตอ่ไป 

 ท่ีผ่านมาทีมผูบ้ริหารและคณาจารยข์องบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ไดเ้ขา้ร่วม

การสมัมนาในระดบันานาชาตขิองกลุม่คณะทางดา้นบริหารจดัการ จาํนวน 6 ครัง้ ดงันี ้

1. The 5
th
 International Business School 

Shanghai Conference 2014 ระหว่างวันท่ี 

9-11 ตลุาคม พ.ศ.2557  

2. AACSB Accreditation Conference 2015, 

Shanghai ระหว่างวนัท่ี 23-27 พฤษภาคม 

พ.ศ.2558  

3. AACSB Annual Accreditation Conference: 

Asia Pacific 2016, Singapore ระหว่างวนัท่ี 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  

4. AACSB: Assurance of Learning Seminar, India ระหว่างวนัท่ี 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2560  

5. AACSB Business Accreditation Seminar, Hangzhou, China ระหว่างวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560  

6. AACSB: Assurance of Learning Seminar, Singapore ระหว่างวนัท่ี 6-7 มนีาคม พ.ศ.2561 



GMI Annual Report 2018 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACSB TIMELINE 



GMI Annual Report 2018 

 51 

 ความรว่มมือกบัสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานชัน้นําระดบันานาชาติ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2561 National Taipei 

University of Technology (NTUT) ไดจ้ัดพิธีเปิด

หลกัสตูร EMBA ร ุ่นท่ี 6 ภายใตค้วามร่วมมือ

กับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

โดยมี ผศ.ดร.วรพจน ์อังกสิทธ์ิ คณบดีบัณฑิต

วิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน ์

ทรัพย์สงวนบุญ  รองคณบดี ฝ่ ายพัฒนา

นักศึกษาและภาคีความร่วมมือ และ Dean of 

College of Management, Taipei Tech เขา้ร่วม 

เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 GMI ไดใ้หก้ารตอ้นรบั

คณาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก มหาวิทยาลยั National 

Kaohsiung First University of Science & Technology 

ประเทศไตห้วนั ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดงูาน 

นํา โดย  ผศ .ดร .วรพจน์ อังกสิท ธ์ิ  คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 

กฤษเจริญ รองคณบดฝ่ีายแผนและประกนัคณุภาพ และ 

ดร.วัชรพจน ์ทรัพยส์งวนบญุ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นกัศึกษาและภาคีความร่วมมือ ร่วมใหก้ารตอ้นรับ ณ 

หอ้ง 809 อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ 8 
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 เป้าหมายท่ี 4  พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการส ูก่ารเป็น                  

High Performance Organization 

 

กลยทุธท่ี์ 4 สรา้งตน้แบบการจดัการใหก้บัสงัคม 

 กิจกรรมการพฒันาบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพ่ีเลี้ยงอาจารยใ์หม่ ในดา้น

การทําวิจยั และเทคนิคการสอน 

การอบรมเรือ่ง Development of Mobile 

App with Airtable.com 

โดย ผศ.ดร.สรวิชญ ์เยาวสวุรรณไชย เมื่อ

วันท่ี 20 เมษายน 2561 สาํหรับบคุลากร 

เ พ่ือพัฒนาการทํางานในสํานักงานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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โครงการศึกษาดงูานโครงการหลวง และ

เรยีนร ูง้านมหาวิทยาลยักบัชมุชน มจธ. 

ประจําปี 2561 

ระหว่างวันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือใหบุ้คลากรตระหนักและเกิดจิตสํานึก

สาธารณะในเ ร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้รียนรูแ้นวทางการบริหารจัดการจาก

โครงการหลวง และเรียนรูง้านมหาวิทยาลัยกบัชมุชน 

มจธ. และยังเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสํานักงานมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็น และสามารถนาํความรู ้

และแนวทางการบริหารจดัการจากโครงการหลวงและ

จากการเรียนรู้งานมหาวิทยาลัยกับช ุมชน มจธ . 

สามารถนํามาปรับใชใ้นการบริหารจัดการในการ

ทาํงานในหนว่ยงานได ้

โครงการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนร ูด้า้นการ

ทํางานเป็นทีม (Coaching “Powerful Team”) 

โดยผศ .ดร .ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และอาจารย์กลุธิดา 

รุ่งเรืองเกียรติ เป็นวิยากร จัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 4 ถึง

อาทิตยท่ี์ 5 สิงหาคม 2561ใหก้ับนกัศึกษาและบคุลากร

ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง  และต้องการ

เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูด้า้นการทํางานร่วมกันเป็น

ทีม ซ่ึงเป็นหนึ่งในทักษะสําคัญของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 

21 เพราะไม่ว่าการทาํงานกลุ่มท่ีไดร้ับมอบหมายในวิชา

เรียน หรือการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในชีวิตการทาํงานจริง 

ทกุคนลว้นตอ้งอาศัยทกัษะในการทาํงานเป็นทีม เพ่ือจะได ้

ป ฏิ บั ติ ห น ้า ท่ี ใ น ฐ า น ะ สม า ชิ ก ข อ ง ที ม ไ ด้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และสามารถช่วยขับเคล่ือนเป้าหมายของ

ทีมใหบ้รรลอุยา่งมปีระสิทธิผล 
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 กิจกรรมทํานบํุารงุศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

      

 

        

               

 

 

               

           

 

   

               

               
 

 

 
              

           

 

   

       

 

       

        

 

      

               

               

               

           

 

   

               

               

               

               

  

 

 
            

               

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 GMI จดังานทาํบญุประจาํปี และเลี้ยง

ฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม ่โดยคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี GMI 

ไดร้่วมกนับวงสรวงพระพรหม สกัการะพระบรมรปูรชักาลท่ี 4 

ณ บริเวณลานดา้นหนา้มหาวิทยาลยั และประกอบพิธีทาํบญุ 

ร่วมกนัถวายภตัตาหารเพลและถวายสงัฆทานแดพ่ระสงฆจ์าํนวน 

9 รปู พรอ้มรบันํา้พระพทุธมนต ์ณ อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ 8  

นอกจากนีไ้ดจ้ดัพิธีทาํบญุตามศาสนาอิสลาม และยงัมีกิจกรรม

สนัทนาการ จบัฉลากของขวญัระหวา่งคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

GMI ซ่ึงบรรยากาศภายในงานของความสนกุสนานและอบอุ่น 

งานเลี้ยงฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่  

งานทําบญุประจําปีและเลี้ยงฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่  
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 กิจกรรมดา้นภาคีความรว่มมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร Energy Business Management 

บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม (GMI) ร่วมกบับณัฑติวิทยาลยัร่วม

ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (JGSEE) ภายใตก้ารดแูลของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ (KMUTT) สรา้งหลกัสตูร Energy Business 

Management ซ่ึงเป็นหลกัสตูรท่ีไดร้บัการออกแบบขึน้ สาํหรบัผูบ้ริหารหรือผูท่ี้

จะกา้วสูต่าํแหนง่บริหารระดบักลางในธรุกิจสายพลงังาน ผูเ้ขา้ศึกษาจะไดร้ับ

ความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีพลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืน เทคโนโลยีพลิกโฉม 

(Disruptive Technology) สาํหรบัโมเดลธรุกิจพลงังานในอนาคต เชน่ Block chain 

และการวิเคราะหค์วามยัง่ยืนของเทคโนโลยีดว้ยเทคนคิการประเมนิวฏัจกัรชวิีต 

(LCA) เร่ิมอบรมวนัท่ี 27 ต.ค. 61 – 27 ม.ค. 62 ทกุวนัเสาร ์เวลา 09.00 – 

16.00 น. ณ โรงแรม Jasmine City (BTS: อโศก, MRT: สขุมุวิท) 

ประชมุความรว่มมือวิชาการ ดา้นการพฒันาดิจิทลั

วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วรพจน ์องักสิทธ์ิ คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ใหก้ารตอนรับ

คณุฉัตรชัย คณุปิติลักษณ์ รองผูอ้ํานวยการสํานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) เพ่ือ

หารือความร่วมมือดา้นการพฒันาดิจิทลัของประเทศในมติิ

ตา่งๆ อาทิ Digital Startup และมติ ิDigital Transformation ใน

การนี้ ดร.อานนท์ ทับเท่ียง ประธานสาขาธรุกิจดิจิทัล 

(DBM) ร่วมใหก้ารตอ้นรบั 
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คณะผ ูจ้ดัทํารายงานประจําปี 2561 

 

ท่ีปรกีษา 

 ผศ.ดร.วรพจน ์องักสิทธ์ิ          คณบดี 

 ผศ.ดร.ทวีศกัด์ิ กฤษเจรญิ        รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

 ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพยก์ลุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ผศ.ดร.กนกพร กงัวาลสงค ์     รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและสงัคม 

 ดร.วชัรพจน ์ทรพัยส์งวนบญุ   รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและภาคี  

                                            ความรว่มมือ 

 

 

ผ ูจ้ดัทํา 

นางสาวศศิญา สทุธสวุรรณ  นกัพฒันาการศึกษา 

 

 

ผ ูต้รวจอกัษร/เน้ือหา 

นางสาวศิรพิร เป็นสงูเนิน  รกัษาการเลขานกุารฯ 

 

 

ออกแบบปก 

นายภวูดล ชินจอหอ  นกัเทคโนโลยกีารศึกษา 

 

 

สนบัสนนุขอ้มลู 

หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ไดแ้ก ่

 งานบรกิารการศึกษา 

 งานการเงิน 

 งานบรกิารวิชาการ 
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