สารจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็ นหน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ทางด้านการบริหารธุรกิจเฉพาะทางที่ตรงต่อความต้องการของภาครัฐ และเอกชน ในปั จจุบนั มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ม่งุ มัน่ ในการรังสรรค์ผนู้ าํ มืออาชีพ ที่มีทักษะ
การบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ มีแนวคิดการทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น แนวคิดเชิงนวัตกรรม มีความเป็ น
ผูน้ าํ และความเป็ นผูป้ ระกอบการ นอกจากนัน้ ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคณ
ุ สมบัติเป็ น
ผูน้ าํ แห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหน่วยงานของมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่นาํ การบริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานกับการ
บริหารธุรกิจมาสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรเพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมขยายในวงกว้าง
ในระดับประเทศให้ได้
รายงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ได้รวมรวมผลการดําเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสําคัญต่างๆ การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คมที่
แสดงให้เห็นว่าทางบัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งตามพันธกิจที่ตงั้ ไว้ตลอดทัง้ ปี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ในปี ที่ผา่ นมา

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้จัดทํารายงานประจําปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมและสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะในทุกพันธกิจตลอดปี ที่ผา่ นมา ซึ่งในปี งบประมาณ 2561
คณะมีผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ดังรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
ุ ภาพสูก่ ารเป็ น Social Change Agent คณะมีกลยุทธ์ที่จะสร้างคนที่มี
เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
จิตวิญญาณของความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mind)
และความคิดเพื่อสังคม (Social mind) โดยมีภาวะผูน้ าํ (Leadership) เป็ นรากฐาน คณะจึงได้จัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีที่มง่ ุ เน้นผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษา (Outcome-based education in learning & teaching) และ
เสริมสร้างนักศึกษาที่มีจิตวิญญาณของความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) รวมทั้งความคิด
เพื่ อ สั ง คม (Social mind) ซึ่ ง ในปี ที่ ผ่ า นมาคณะจั ด กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษา ทั้ ง หมด 20 กิ จ กรรม
แบ่ งออกเป็ นด้านการจัดการเรี ยนการสอนโดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถหลากหลาย มาบรรยายทั้ ง ในวิ ช าเรี ย นและเวที ส าธารณะ
(GMI Forum) ด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เปิ ดโลกทัศน์ เรียนรูแ้ ละได้มองเห็ นแนวความคิด วิธีการปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต และสามารถนําไปปรับใช้
กับการประกอบธุรกิจหรือการทํางานในสภาพแวดล้อมที่เป็ นสากลได้
เป้าหมายที่ 2 ผลิตผลงานวิจยั ที่เกีย่ วเนือ่ งและมีนวัตกรรม คณะมีกลยุทธ์ที่จะสร้างงานวิจยั ด้านการ
ุ ค่า โดยมีนโยบายการให้ท นุ สนับ สนุนการทําวิ ทยานิพ นธ์ และเผยแพร่
จัดการเพื่ อ ตอบโจทย์อ ย่ างมีคณ
ผลงานวิจยั สําหรับนักศึกษา ซึ่งในปี ที่ผา่ นมามีนกั ศึกษาที่ได้รบั ทุน จํานวน 25 คน และมีผสู้ าํ เร็จการศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์จาํ นวนทั้งสิ้น 17 เรื่อง แบ่งเป็ นบทความที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวน 3 เรื่อง และบทความที่เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 14 เรื่อง นอกจากนี้ คณะยังได้ผลิตงานวิจัยที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยบทความที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวน 8 เรื่อง และบทความที่เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 26 เรื่อง สําหรับงานบริการวิชาการ คณะได้มี
การให้บริการวิ ชาการแก่สังคม โดยมีการเผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านบริหารจัดการผ่านการฝึ กอบรม
การเป็ นที่ปรึกษา การเป็ นคณะกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนทัง้ สิ้น 46 รายการ
เป้าหมายที่ 3 พัฒนา GMI ให้มีความเป็ นสากล (Internationalization) คณะมีกลยุทธ์สร้างความเป็ น
สากลในองค์กร โดยมีเป้าหมาย คือ การได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
บริ ห ารธุร กิ จ ระดั บ นานาชาติ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB) ซึ่ ง มี
นโยบายให้บคุ ลากรของคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB และในปี ที่ผา่ นมานัน้ ได้
เปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย AACSB ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาความร่วมมือกับ National Taipei
University of Technology (NTUT) สําหรับการเปิ ดหลักสูตร Double Degrees for Executive Master Program in
Business Administration (EMBA) ซึ่งดําเนินการมาแล้ว 6 รุ่น
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็ น High Performance Organization คณะมี
กลยุทธ์การปรับปรุงการทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Improvement) โดยจัดโครงการและ
กิจกรรมการส่งเสริมความสามารถตามสมรรถนะให้กบั บุคคลากรตลอดทั้งปี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
ตามสมรรถนะของบุคลากร และในปี ที่ผ่านมานัน้ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านภาคีความร่วมมืออีกด้วย
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ข้อมูลทัว่ ไป
ประวัติความเป็นมา
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การจั ด การและนวั ต กรรม
(Graduate School of Management and Innovation:
GMI) แห่งมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธ น บ รุ ี ไ ด้ ถ ูก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ มื่ อ ปี พ . ศ . 2 5 4 5
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลัย ต้อ งการผลัก ดัน การสร้า ง
ความเข้มแข็งด้านการบริ หารจัดการ (Management
Strengthening) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นหนึ่ ง ในเป้ าหมายเชิ ง
กลยุทธ์ที่สาํ คัญของมหาวิทยาลัย ในโครงการ 6+1
Flagships โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย บนฐานของศาสตร์ที่
เป็ นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี ป ณิ ธ านในการ
สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่พรัง่ พร้อมด้วยทักษะ
ของการเป็ นนักบริหารจัดการสมัยใหม่
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การจั ด การและนวั ต กรรม (GMI)
จึ ง มี พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ในการให้บ ริ ก ารองค์ ค วามรู้
ทางด้านบริหารจัดการผ่านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ แก่ผสู้ นใจเรียนในระดับ
ปริ ญ ญาโท และบุค คลหรื อ องค์ ก รทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ที่ ตอ้ งการคําปรึ กษา และความช่วยเหลือ
ในด้านบริหารจัดการในมิตติ า่ งๆ
ด้วยวิ สัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารมหาวิ ทยาลัยที่ ตอ้ งการ
สร้า งหลั ก สูต รด้า นบริ ห ารจั ด การที่ แ ตกต่ า งจาก
สถาบั น อื่ น และเล็ ง เห็ น แนวโน้ม ของการพั ฒ นา
ประเทศที่ ต อ้ งอาศั ย การบริ ห ารจัด การโครงสร้า ง
พื้ น ฐาน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการขนส่ง
สินค้าในระบบโลจิสติกส์ การก่อตัง้ GMI ในช่วง 2 ปี
แรก จึงเปิ ดเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ซึ่ ง มีส าขาทั้ง หมด 3 สาขา ได้แ ก่ สาขาการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ สาขาการบริ ห ารโครงการ และสาขา
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีกลุม่ ผูส้ นใจ
หลักคือ วิศวกร และผูท้ ี่ทาํ งานในภาคการผลิตซึ่งจบ
ทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ . ศ . 2547 GMI เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร
บริ ห ารธ รุ กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ
โทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ ง และสาขาการ
จั ด การสํ า หรับ เป็ นผู้ป ระกอบการ เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริหารของคณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนา
แผนแม่บททางโทรคมนาคมของประเทศประกอบกับ
กระแสการขยายตัว ของตลาดที่ มี ผ ูท้ ี่ ส นใจนํา องค์
ค ว า ม รู้ ใ น ศ า ส ต ร์ ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ห รื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปต่อยอดในการทําธุรกิจ
ของตนเอง GMI จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตร
ดั ง กล่ า ว และถื อ ว่ า เป็ นการเสริ ม จุ ด แข็ ง ของ
ทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ผ่า นการจัด การวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
ปี พ.ศ.2553 GMI ได้ ป รับ ปร งุ หลัก สูต รใหม่
โดยการทบทวนถึ ง จุด แข็ ง จุด อ่ อ น โอกาส และ
ภั ย คุก คามต่ า งๆ ประกอบกั บ เสี ย งสะท้อ นจาก
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท างวิ ช าการและภาคอุต สาหกรรม
รวมไปถึงผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่าและนักศึกษาปั จจุบันใน
ขณะนัน้ ที่ตอ้ งการให้เปิ ดสาขาวิชาเฉพาะทางมากขึ้น
โดยบูร ณาการเข้า กั บ ศาสตร์ ด ้า นบริ ห ารจั ด การ
การปรับ ปรุง หลัก สูต รใหม่จึ ง มี 4 หลัก สูต ร โดยที่
ยังคง 2 หลักสูตรเดิมไว้ ได้แก่
 หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็ นศาสตร์การจัดการเฉพาะ
ทางที่มคี วามต้องการแรงงานเป็ นจํานวนมาก
 หลั ก สูต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ
จั ด การสํา หรั บ การเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่ ง เป็ น
ศาสตร์ที่นยิ มของตลาดเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ยังมี
เนื้อหาทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในด้านการจัดการ
สําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
สําหรับหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่
 หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
การจัดการ
 หลั ก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขา
การจัดการ
โดยทั้ ง 2 หลัก สูต รนี้ จะมี ส าขาวิ ช าเอกเฉพาะทาง
ให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียน ดังนี้
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1. สาขาการบริหารโครงการ (Project Management)
2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Management)
3. สาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้
(Telecommunication and Broadcasting Management)
4. สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Management)
5. สาขาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ
(Financial Engineering and Management)
เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
6.สาขาการบริหารจัดการองค์กร
(Organization Management)
เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.2554 GMI ได้เริ่มใช้หลักสูตรที่ ปรับปร ุง
ใหม่ทงั้ 4 หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
นอกจาก GMI ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผูส้ นใจเรียนหลัก คือ
วิศวกร และผูท้ ี่ทาํ งานในภาคการผลิตซึ่งจบจากทาง
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว GMI ยังได้เล็งเห็น
ความต้อ งการจากภาคอุต สาหกรรมและสัง คมที่ มี
ผู้ ส น ใ จ ซึ่ ง จ บ จ า ก ท า ง ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ที่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ต อ้ งการเรี ย นรู้
ศาสตร์ดา้ นบริหารธุรกิจและการจัดการเพื่อเป็ นประ
โยชน์สําหรับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน
และเพื่ อ รองรับ การเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ และ
ตลาดแรงงานของประเทศในธุร กิ จ เฉพาะทาง เช่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านการเงิน อีกด้วย
ปี พ . ศ . 2555 GMI ส มั ค ร เ ข้ า สู่ก า ร รั บ ร อ ง
ม า ต ร ฐ า น จ า ก ส ถ า บั น The Association to
Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB)
เพื่อเป็ นการพัฒนาให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียน
การสอนด้า นบริ ห ารธุร กิจ และการจัด การในระดับ
สากล และมีกระบวนการประกันผลการเรี ยนรูข้ อง
นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งในมาตรฐานสําคัญที่ GMI
กําลังดําเนินการและปรับปรุงให้ดีขนึ้ อยู่เสมอ โดยแต่
ละรายวิชาผูส้ อนจะตัง้ วัตถุประสงค์ในการเรียนรูข้ อง
วิ ช าให้ส อดคล้อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค์ ข องหลั ก สูต ร
จากนั้ น จึ ง กํ า หนดหั ว ข้อ หรื อ เนื้ อ หาที่ จ ะสอนใน
รายวิชานัน้ พร้อมกับระบุกิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้
( Teaching & Learning Activities) ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง

การบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ยังมี
การนํากรณีศึกษามาอภิปราย การสร้างสถานการณ์
จําลอง การใช้เกมส์ทางธุรกิจ และการเข้าฟั งสัมมนา
เฉพาะทางในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนและ
ประธานสาขาวิชา สามารถประเมินผลการเรียนรูแ้ ละ
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านความรู้ ทักษะ และ
ทั ศ นคติ ด้า นการจั ด การของนัก ศึ ก ษาแต่ล ะคนได้
GMI มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช ามี ไ ม่ ม าก
ผู้ส อนหรื อ ประธานสาขาจึ ง มี ค วามใกล้ชิ ด และ
สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง นับเป็ นอีกหนึ่ง
คุณค่าที่ทาํ ให้ผเู้ รียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนหลักสูตร
ของ GMI
ปี พ.ศ.2558 GMI ได้ปรับปร ุงหลักสูตรในวาระ
ครบรอบหลักสูตร 5 ปี และยังคงมี 4 หลักสูตร แต่
มี ก ารปรั บ ชื่ อ บางหลั ก สู ต ร และบางสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมทาง
ธุ ร กิ จ ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ อ น า ค ต โ ด ย ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ได้ปรับชื่อใหม่เป็ น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขา
การจัด การโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง ปรับชื่อ
ใหม่เป็ น สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทลั
ล่ า ส ดุ ในปี พ.ศ.2561 หลัก สูต รการจั ด การ
สํ า หรับ การเป็ นผู้ป ระกอบการ ได้ ป รับ ปร งุ
หลักสูต รและปรับ ชื่ อเป็ น หลักสูต รการจัดการ
สํ า หรับ การเป็ นผู้ป ระกอบการเชิ ง นวัต กรรม
ซึ่ ง มุ่ง เน้น การพัฒ นาผูป้ ระกอบการให้มี ค วามเป็ น
มื อ อ า ชี พ ด้ ว ย ก า ร บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการ โดยให้
ความสําคัญ ในการสร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่มี
ความรูค้ วามสามารถในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย
พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถใน
การแข่ ง ขั น แก่ ผ ู้ ป ระกอบการเดิ ม ภายใต้ก าร
ประสานงานอั น ดี ร ะหว่างภาคการศึ กษาและ
ภาคอุตสาหกรรม
นั บ ถึ ง ปั จจุบั น GMI ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ไปแล้ ว
2,663 คน มี น ัก ศึ ก ษารวมทั้ง 2 ชั้น ปี จํ า นวน
370 คนใน 4 หลักสูต ร โดยทุก หลัก สูต รใช้เ วลา
เรียนโดยปกติ 2 ปี การศึกษา มีหน่วยกิตรวมระหว่าง
39-42 หน่ ว ยกิ ต โดยมี โ ครงสร้ า งวิ ช าของทุก
หลักสูตรคล้ายกัน กล่าวคือ
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เกือบครึ่ งหนึ่งของหน่วยกิตรวมเป็ นวิชาบังคับซึ่ งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ เช่น
การจัดการการเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการ การ
จัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ กระบวนการองค์กรและการ
จัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการกลยุทธ์ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ หน่วยกิตที่เหลือจะแบ่งเป็ นวิชาแกน
ซึ่ ง เป็ นรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ สาขาเฉพาะทางที่ ผ ูเ้ รี ย น
เลือก และวิ ชาเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ผเู้ รียนสามารถ
เลือกลงวิชาของสาขาอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ถือเป็ น
จุด เด่น ที่ สํา คัญ ของหลัก สูต รที่ GMI ได้ส ร้า งความ
แตกต่างจากหลักสูตรลักษณะเดียวกันกับของสถาบัน
อื่น เพราะมีวิชาเลือกมากมายจาก 8 สาขาเฉพาะทาง
ปัจจบุ นั GMI เปิดดําเนิ นการมาแล้วเข้าสู่ปีที่ 16
มี วิ ว ัฒ นาการในการพัฒ นาองค์ก รมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยความสําเร็จที่เกิดจากพันธกิจของ GMI
ส่วนหนึ่งคือการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรูแ้ ละ
ทักษะด้านการบริหารจัดการเฉพาะทาง โดยแต่ละคน
สามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน
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
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานตามเส้นทางในวิชาชีพ
ของตน โดย GMI ยังได้รบั ความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่
ประสบความสําเร็ จกลับมาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
ของคณะอยู่เสมอ นอกเหนือจากการเรียนการสอนซึ่ง
เป็ นพันธกิจหลักของ GMI แล้ว การผลิตผลงานวิจัย
และการให้บริการวิชาการแก่สังคม นับเป็ นพันธกิจที่
บุค ลากรของคณะรั บ ทราบและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ช่ ว ยกั น หาทรั พ ยากร และสร้า งสรรค์ ผ ลงานที่ มี
คุณค่าทางวิ ชาการ และยังประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายของมาตรฐาน AACSB
ที่ม่งุ หวังให้การดําเนินกิจกรรมทุกอย่างขององค์กร
เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Engagement) มีการ
คิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) และสร้างผลกระทบเชิง
บวกให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ (Impact) อยู่เสมอ
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2002

START

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

2010
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

2012

2011
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.

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

2015
GMI curricula were on a five-year revision cycle
for continuous improvement.

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

In the Future
GMI will be recognized as an Innovation Management
School and accredited by AACSB International
Accreditation.
.
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสยั ทัศน์ Vision
“ผูน้ าํ ที่มนี วัตกรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรับ”
“Global Recognition, Moral Integrity and

Innovative Leaders”
พันธกิจ Mission
“รังสรรค์ ผูน้ าํ ในวิชาชีพ พร้อมสร้างความก้าวหน้าในศาสตร์ดา้ น
การบริหารจัดการด้วยการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม การวิจยั ที่
เกี่ยวเนือ่ ง และการบริการวิชาการแก่สงั คมที่ยงั ่ ยืน”

“To craft professional leaders and advance management
education through innovation-driven teaching, relevant
research, and sustainable social services.”

ค่านิยม Core Value
“คุณค่า 4 มิตขิ องบุคลากร GMI”
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรอบรู้
และกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์พฒ
ั นาตนเองและองค์กรให้สามารถดําเนินธุรกรรม
ได้ ในเวทีการค้าที่การแข่งขันตัดสินกันด้วยความรวดเร็ว ความเป็ นเลิศทางการ
ให้บริการ เทคโนโลยีท่ลี าํ้ หน้า และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด
ที่จะผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ค่า 4 มิติ ดังนี้

5

GMI Annual Report 2018

มิติดา้ นความร่วมมือ
(Collaborative Dimension)
เน้นให้มที กั ษะในการทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการเจรจา
ทักษะการต่อรอง ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์
การเมือง นวัตกรรม และการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อเป็ นฐานสําคัญของมิตอิ ื่นๆ

มิติดา้ นนวัตกรรม
(Innovative Dimension)
มีความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ความสามารถในการนําเสนอทางเลือกใหม่แก่ผบู้ ริโภคและสังคม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการแปลงโอกาสไปสูแ่ นวความคิดใหม่และทํา
ให้สิ่งนัน้ สามารถที่จะปฏิบตั ใิ นเชิงสังคมและพาณิชย์ได้จริง โดยมี
แนวคิด 9 ชนิด คือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่ รู้ (Inquiring)
รอบรูข้ า่ วสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) ริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Initiative) ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) มีสว่ นร่วม
(Involvement) กระตุน้ ส่งเสริม (Instigate) และบูรณาการ(Integration)

มิติดา้ นภาวะผูน้ ํา
(Leadership Dimension)
ผูน้ าํ ที่มวี ิสยั ทัศน์ (Visionary Leader) คือ ผูท้ ี่สามารถสร้าง
นวัตกรรมทางองค์กร (Organizational) และนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เป็ น
นักปฏิวตั ทิ างองค์กร (OrganizationalRevolutionist) ที่กล้าตัดสินใจ
อย่างมีหลักการ และมีองค์ประกอบทัง้ 9 ของกระบวนการทาง
นวัตกรรม

มิติของการเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Dimension)
เป็ นผูม้ แี นวคิดทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีวิสยั ทัศน์ที่กา้ วไกล
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกรอบความคิดของนวัตกรรม ซึ่งนับว่า
เป็ นสูตรสําเร็จที่นาํ มาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ได้เปรียบและยัง่ ยืน
เป็ นผูน้ าํ ทางด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ
ผูป้ ระกอบการทางนวัตกรรม (Innopreneur)
6
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แผนกลย ุทธ์
เป้าหมายและทิศทางการดําเนินงาน และดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็จ ตามแผนกลย ุทธ์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
เป้าหมายตามแผนกลย ุทธ์ มจธ.
ฉบับที่ 12

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(Initiative)

ดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
(Target)

ผลผลิต ปี
2560
(Output)

เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีค ุณภาพสูก่ ารเป็น Social Change Agent
กลย ุทธ์ที่ 1 สร้างคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mind) และความคิดเพื่อ
สังคม (Social mind) โดยมีภาวะผูน้ ํา (Leadership) เป็น รากฐาน
1. ร้อยละของรายวิชาที่สอนโดยวิธีการ
1. ชุมชนนักปฏิบตั ดิ า้ นการเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนด้วยวิธีที่
ร้อยละ 30
ร้อยละ
มุง่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
- เชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากคณะ
เรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
40.26
นักศึกษา (Outcome-based Learning ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
& Teaching)
- จัดกิจกรรม Active Learning

1.2 นักศึกษาที่มจี ิตวิญญาณของ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial spirit) และ/หรือ
ความคิดเพื่อสังคม (Social mind)

2. ร้อยละของนักศึกษาที่มี entrepreneurial
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
Outside classroom (ระบุ entrepreneurial spirit spirit attributes/ social mind attributes จาก
attributes/ social mind attributes)
กิจกรรมส่วนกลางของคณะ
3. จํานวนโครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุน
เงินจากแหล่งทุนภายนอก

ร้อยละ 70

N/A

ร้อยละ 70

N/A

7

GMI Annual Report 2018

เป้าหมายตามแผนกลย ุทธ์ มจธ.
ฉบับที่ 12

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(Initiative)

เป้าหมายที่ 2ผลิตผลงานวิจยั ที่เกีย่ วเนื่องและมีนวัตกรรม
กลย ุทธ์ที่ 2 สร้างงานวิจยั ด้านการจัดการเพื่อตอบโจทย์อย่างมีค ุณค่า
2.1 งานวิจยั ที่เกีย่ วเนือ่ งเพื่อ
1. กลุม่ นักวิจยั ที่สนใจการทํางานวิจยั
นวัตกรรม
ร่วมกัน (จัดหาทุนวิจยั และผูช้ ว่ ยวิจยั
/Matching ทุนวิจยั )

ดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็จ (KPI)

4. จํานวนผลงานวิจยั ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิจยั ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลที่มหาวิทยาลัยให้การ
ยอมรับ (ISI/SCOPUS)

2. โครงการจัดตัง้ หลักสูตรปริญญาเอก
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. การให้ทนุ สนับสนุนการศึกษาแบบเต็ม
เวลา จํานวน 10 ทุนต่อปี (และ matching
กับทุนเพชรพระจอมฯ อีก 10 ทุนต่อปี )
2.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วเนือ่ งจากงาน 1.การส่งเสริมให้นกั ศึกษาเลือกโจทย์การทํา 5. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่มกี ารถ่ายทอด
บริการวิชาการและสังคม
วิจยั จากองค์กรหรือสังคม (Seed money)
หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิง
สาธารณประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจยั ทัง้ หมด
เป้าหมายที่ 3 พัฒนา GMI ให้มีความเป็นสากล (Internationalization)
กลย ุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นสากลในองค์กร
3.1 GMI ได้รบั การรับรองจาก
1. บุคลากรของ GMI มีสว่ นร่วมในการ
6. GMI พร้อมเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐาน
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB
จาก AACSB ภายในปี พ.ศ.2564
ทางด้านบริหารธุรกิจระดับ
นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
(Target)

ผลผลิต ปี
2560
(Output)

2 โครงการ

N/A

2 ผลงาน

2 วารสาร
วิจยั ระดับ
นานาชาติ

ร้อยละ 20

13 ผลงาน

รายงาน iSER รายงาน iSER
Update II
Update III
2561 ผ่าน
2560 ผ่าน
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เป้าหมายตามแผนกลย ุทธ์ มจธ.
ฉบับที่ 12

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(Initiative)

3.2 GMI มีความร่วมมือกับ
1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานชัน้ หน่วยงานชัน้ นําระดับนานาชาติเชิงรุก
นําระดับนานาชาติ
(active activities)

3.3 บุคลากรมี Exposure to English 2. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ต่างๆ (เช่น Movie party)

ดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็จ (KPI)
7. จํานวนกิจกรรมเชิงรุกที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/หรือ
หน่วยงานชัน้ นําระดับนานาชาติ
8. จํานวนนักศึกษาหรืออาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ชัน้ นําระดับนานาชาติ
9. จํานวนโครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษต่างๆ

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาค ุณภาพการบริหารจัดการสูก่ ารเป็น High Performance Organization
กลย ุทธ์ที่ 4 สร้างต้นแบบการจัดการให้กบั สังคม
4.1 การปรับปรุงการทํางานอย่าง 1. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง 10.จํานวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ต่อเนือ่ ง (Continuous Improvement) กระบวนการทํางานอย่างต่อเนือ่ ง
กระบวนการทํางาน

2. การจัดตัง้ กลไกหรือมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อสังคมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร

11. จํานวนของบุคลากรที่มสี ว่ นร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สงั คม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
(Target)
2 กิจกรรม

ผลผลิต ปี
2560
(Output)
N/A

5 คน

6 คน

1 โครงการ

N/A

การปรับปรุง
OP และมี
โครงการ
ปรับปรุง

มีการ
ปรับปรุง OP
และโครงการ
ปรับปรุง
คืบหน้า
N/A

15 คน
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โครงสร้างองค์กร
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คณะกรรมการประจําคณะ

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ดร.การัณย์ อังอุบลกุล

ผศ.ดร. ทวีศกั ดิ์ กฤษเจริญ

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

ศ.ดร.ภูมิ คําเอม

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
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ทีมผูบ้ ริหาร

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
คณบดี

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ กฤษเจริญ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ภาคีความร่วมมือ

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.กนกพร กังวาลสงค์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม
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บ ุคลากร
คณาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล

ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
Master of Business Administration in Entrepreneurship Management

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชยั

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กลุ

ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ดร.รังสรรค์ เกียรติภ์ านนท์
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หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Master of Business Administration Program in Management

ดร.วินยั หอมสมบัติ

ดร.ดัน้ ดุสิต โปราณานนท์

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุล

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Master of Science Program in Management

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ดร.ปฐมพงศ์ จัยวัฒน์
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เจ้าหน้าที่สายสนับสน ุน

นางสาวศิริพร เป็ นสูงเนิน
รักษาการเลขานุการฯ

นางธนัญชนก พุม่ พวง
นักบริหารการเงิน

นางสาววิไลลักษณ์ หรรษา
นักบริการการศึกษา

นางสาวศศิญา สุทธสุวรรณ
นักพัฒนาการศึกษา

นางสาวนภสร รักษาราษฎร์
นักพัสดุ

นางสาวทิพย์รตั น์ บุญเพ็ง
นักบริการการศึกษา

นายภูวดล ชินจอหอ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายศุภชัย แสงทอง
นักคอมพิวเตอร์

นางสาวนันทิยา เถื่อนพังเทียม
นักบริการการศึกษา

นายสรายุทธ อับดุลเราะห์มาน
นักบริหารงานทัว่ ไป

15

GMI Annual Report 2018

ข้อมูลงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด

แผน

ผล

1.งบประมาณรายรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ

10.28

*10.28

รายได้จากการศึกษา

49.79

44.33

รายรับจากงานวิจยั

1.00

0.00

รายรับงานบริการ

25.00

20.76

รายรับอื่นๆ
-จัดสรรคค่าตอบแทน 25% คืนต้นสังกัด
-ค่าบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
-ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์
จากหน่วยงานอื่น/ NTUT
-รายรับจากนักศึกษาสละสิทธิ์
-ค่าเช่าพื้นที่ NTUT
-ISOO
รวมรายรับ

11.27

7.61

97.34

82.98

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

20.88

14.16

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

46.82

39.96

ค่าครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง

0.00

1.05

หักเข้ามหาวิทยาลัย

16.73

**14.27

หักเข้าหน่วยงาน

3.18

3.33

รวมรายจ่าย

87.61

72.77

3. งบประมาณคงเหลือ

9.73

10.21

2. งบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลจากระบบ axapta สําหรับช่วงปี งบประมาณ 2561 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
*เงินอุดหนุนจากรัฐ ตามแผนงบประมาณรายรับ
**ยอดเงินหักเข้ามหาวิทยาลัย มีการประมาณการ จัดสรรรายรับค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 13 ล้านบาท
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561
เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีค ุณภาพสูก่ ารเป็น Social Change Agent
กลย ุทธ์ที่ 1 สร้างคนที่มจี ิตวิญญาณของความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative mind) และความคิดเพื่อสังคม (Social mind) โดยมีภาวะผูน้ า (Leadership) เป็ นรากฐาน
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญทุกหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education-TQF) เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เน้นการเรียนเรียนรูข้ องนักศึกษา นอกจากนี้ ยัง
มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ (Assurance of Learning-AOL) ตามการรั บ รองมาตรฐานระดั บ
นานาชาติข องหลัก สูต รบริ ห ารธุร กิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB)
เพื่อใช้เป็ นการประกันคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีที่มงุ่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาเป็ นสําคัญ
ในปี การศึกษา 2561 มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อ มในการทํ า ธุร กิ จ และในวาระครบรอบการปรั บ หลั ก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีการปรับ ชื่อหลักสูตรเป็ น “การจัดการสําหรับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ซึ่งมุง่ เน้นการพัฒนาประเทศที่สง่ เสริมให้เกิดผูป้ ระกอบการที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมได้ อีกทัง้
การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับการบริ หารจัดการเพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กับ ธุรกิจ ซึ่ ง
หลักสูตรการจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรมนีจ้ ะเริ่มใช้ในปี การศึกษา 2562 เป็ นต้นไป

จํานวนหลักสูตร
บัณฑิตวิ ทยาลัยการจัดการและ
นวั ต กรรม เริ่ ม จั ด การเรี ย นการสอน
ระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษา ปริ ญ ญาโทตั้ง แต่ปี
การศึ ก ษา 2545 เป็ นต้น มา โดยในปี
การศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรทั้งหมด
4 หลักสูตร และ 8 สาขาตามรายละเอียด
ดังนี้
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M.Sc. Program in Logistics and Supply Chain Management (LGM)
ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน เป็ นสาขาที่เน้นการบูรณาการ
ระหว่ า งศาสตร์ ท างด้า นการบริ ห ารจั ด การและ
ศาสตร์ ท างด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
มุง่ เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ไขปั ญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคม ในภูมภิ าคอาเซียนและภูมภิ าคอื่น
ทั ่ว โลก รวมทั้ ง สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
อย่ า งยัง่ ยื น โดยบัณ ฑิต สามารถนํา ความรูแ้ ละทัก ษะไปประกอบอาชี พ ทั้ง ในภาครั ฐ บาลที่ ม่งุ เน้น การกํา หนด
นโยบายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่มงุ่ เน้นการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน เช่น ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ ายคลังสินค้า ฝ่ ายขนส่ง ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายวิเคราะห์และ
วางแผน ฝ่ ายนําเข้าส่งออก เป็ นต้น

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)
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ เป็ นสาขาที่
เปิ ดรับผูส้ นใจที่จะเป็ น “ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur)” เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ที่จาํ เป็ นสําหรับการเป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหาร
กิจการในเวลาเดียวกัน (Owner Manager) เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยองค์
ความรูเ้ ชิงลึกและกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่นโยบายและการวางกลยุทธ์ธรุ กิจ
ข้อมูลการเงินและการวิ เคราะห์ธรุ กิจ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ ภาวะผูน้ าํ ใน
ผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์ธรุ กิจเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ
พาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ เป็ นต้น เพื่อฝึ กฝนให้นักศึ กษาเป็ นผูป้ ระกอบการที่มี
นวัตกรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 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)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” ได้เป็ นที่ยอมรับ
กันในปั จจุบันว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการแข่งขันของธุรกิจ และอุตสาหกรรม แต่องค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เต็มที่เนื่องจากองค์การเหล่านั้น ยังขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในการ
กําหนดบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมลง
ไปในกลยุท ธ์แ ละการปฏิ บั ติ ง านขององค์ก าร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร
วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัด การ
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม จึ ง ได้ถ กู ออกแบบมา
เพื่ อ พั ฒ นาบุค ลากรที่ จ ะเป็ นผูก้ ํา หนดบทบาท
ของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้เ หมาะสมกั บ
องค์กรต่างๆทัง้ ในระดับนโยบาย กลยุทธ์และการปฏิบตั งิ าน และเป็ นผูท้ ี่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จาํ เป็ นต่อ
การแข่งขันได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

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)
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรูใ้ นด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการให้ความรูพ้ ื้นฐานทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี กลยุทธ์การตลาด นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆ
โดยผูเ้ รียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาต่างๆ
และมีการนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ต่างๆ ภายในชัน้ เรียน และนอกสถานที่ โดย
มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุฒิ แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ม าแนะนํา และให้แ นวทางการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ ที่เป็ นประโยชน์

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)
สาขาวิ ชาการบริหารโครงการ ได้รวบรวมองค์ความรูแ้ ละทักษะด้านการบริ หารโครงการที่เป็ น
มาตรฐานสากล (Project Management International Standard) มานํา เสนอในรูป แบบที่ บูร ณาการการบรรยาย
กรณี ศึ ก ษา การลงมื อ ปฏิ บั ติ และการสื่ อ สารเพื่ อ นํา เสนอเข้า ด้ว ยกั น เพื่ อ ให้เ กิ ด ทั ศ นคติ (Attitude) ความรู้
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน มีความเสี่ยง และต้อง
ตอบสนองกับความคาดหวังสูงทั้งในด้านคุณภาพ เวลา
และค่าใช้จ่าย สาขานี้เหมาะสําหรับบุคลากรในองค์กรที่
ทํา งานโครงการเป็ นหลั ก (Project-based Organization)
เช่น งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค งานออกแบบและวิศวกรรม
องค์ก รที่ ต อ้ งผลิ ต เทคโนโลยี ห รื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ หรื อ
หน่ ว ยงานที่ ต ้อ งบริ ห ารโครงการเชิ ง ยุท ธศาสตร์
(Strategic Projects) เป็ นต้น

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)
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการเงิ น และการจัดการ
เป็ นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการความรูท้ ฤษฎีดา้ นการเงิน
คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งศึ กษา คิด
วิ เคราะห์ และจัดการปั ญหาด้านวิ ศวกรรมการเงิน โดยใช้
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อันเป็ นพื้นฐาน
สําคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจการเงิน การธนาคารและการประกันภัย ซึ่งยังขาด
แคลนบุคลากรในปั จจุบัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจการให้บริการทางการเงินมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ใน
เกณฑ์สงู อย่างต่อเนื่อง แต่ตอ้ งเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรที่มีทักษะการ
บริหารเฉพาะทางที่เรียกว่า “สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (Financial Engineering and Management)”
จึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่องค์กรได้อย่างยัง่ ยืน

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)
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร โลกยุคปั จจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้
ผูบ้ ริหารองค์กรต้องตอบคําถามตัวเองแล้วว่าคุณจะก้าวทันและคิด
ไปให้ไกลกว่าคนอื่นได้อย่างไรหากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะที่ มี
การแข่งขันสูง สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization
Management) จะติด อาวุธ ทางปั ญ ญาและเสริ ม สร้า งสมรรถนะใน
หลากหลายมิติ เช่น มิติภาวะผูน้ าํ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
และการสื่อสาร มิตกิ ารพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มิติ
การจั ด การความเสี่ ย งในองค์ก ร และมิ ติ ก ารจั ด การสมรรถนะ
องค์ก ร เพื่ อ สร้า งความมัน่ ใจให้แ ก่ผ ทู้ ี่ จ ะก้า วขึ้น สู่ต ํา แหน่ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ ต้น ในการช่ว ยขับ เคลื่ อ นองค์กรให้
ก้าวหน้า และเป็ นที่ไว้ใจของผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับสูง เพราะเราเชื่อมัน่ ว่า ผูบ้ ริ หารหรือผูน้ าํ ที่เก่งและดี
เปรียบเสมือนคนคุมหางเสือเรือที่คอยกําหนดทิศทางของเรือไปสู่จดุ หมายปลายทางที่ตอ้ งการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เราจึงพร้อมที่จะรังสรรค์คณ
ุ ให้เป็ นผูบ้ ริหารองค์กรมืออาชีพ

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)
สาขาวิชาการจัดการธ ุรกิจดิจิทลั เน้นการเรียนการสอนด้านการ
จัดการธุรกิจยุคใหม่ยคุ ดิจิทลั เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านดิจิทลั อี
โคโนมี (Digital Economy) ของประเทศ อาทิ การจั ด การโทรคมนาคมการ
จัดการบรอดคาสติง้ การจัดการไอซีทีสมัยใหม่รวมถึงธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น แล้วยังต้องนําเครื่องมือและนวัตกรรมดิจิทลั มาสร้างการเติบโต
และความยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยปรับพื้นฐานนักศึกษาให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ,
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาษาอังกฤษ และองค์ความรูท้ ี่จําเป็ นต่อการ
บริ ห ารจั ด การ เช่ น บั ญ ชี ก ารเงิน การตลาด การบริ ห ารองค์ก ร กลยุท ธ์
จากนัน้ เพิ่มทักษะและความรูเ้ พื่อนําเครื่องมือดิจิทัลไปบริหารธุรกิจสู่เป้าหมายที่
วางไว้ มีหวั ข้อที่นา่ สนใจคือ 1) Digital Economy Management, 2) New Media in Modern Business Management, 3)
Management of Information System, 4) ICT Strategy เป็ นต้น

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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จํานวนนักศึกษาและการรับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้กาํ หนดวิธีการรับและคัดเลือกนักศึกษาให้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมต่อการเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าปริญญาตรี
ุ สมบัตอิ ื่นเป็ นไปตาม
หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สาํ นักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคณ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.ผลสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย และ 3.ประสบการณ์ทาํ งานที่เห็ นว่าเหมาะสมกับเนือ้ หาของหลักสูตรและการนําความรูไ้ ป
ประยุกต์กบั การทํางานในปั จจุบนั ของผูเ้ รียน
ในปี การศึกษา 2561 คณะมีแผนการรับนักศึกษาทัง้ หมด 3 ภาคการศึกษา จํานวน 245 คน และมี
ผูส้ มัครทัง้ สิ้น 312 คน และเข้าศึกษาทัง้ สิ้น 167 คน จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ภาคปกติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ภาคพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชาการจัดการสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ

60

จํานวน
ผูส้ มัคร
(คน)
51

20

13

6

40

38

17

40

61

38

40

61

38

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

40

53

17

สาขาวิชาการบริหารโครงการ

5

0

0

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5

4

2

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั

5

3

2

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

5

6

1

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

20

40

12

หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารโครงการ

105
20

147
23

89
10

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

20

24

17

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั

20

29

17

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

20

29

23

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

25

42

22

รวมทัง้ สิ้น

245

312

167

แผนการ
รับ (คน)

หลักสูตร

จํานวนรับ
ลงทะเบียน
(คน)
23
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จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีนกั ศึกปั จจุบนั ทัง้ หมด 370 คน จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)

ปี 1
23

ปี 2
30

ตกค้าง รวมทัง้ หมด
25
78

-

-

11

11

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

-

-

6

6

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

6

10

8

24

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

17

20

-

37

หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(BKK CODE-KMUTT)
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ

37

32

5

74

-

-

1

1

37

32

4

73

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

16

20

5

41

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1

2

2

5

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั

2

1

-

3

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

1

-

-

1

สาขาวิชาการบริหารโครงการ

-

-

1

1

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

-

-

1

1

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

12

17

1

30

หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

88

74

15

177

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

16

15

2

33

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั

16

20

-

36

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

24

9

1

34

สาขาวิชาการบริหารโครงการ

10

13

8

31

สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้

-

-

1

1

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

22

17

3

42

รวมนักศึกษาปัจจุบนั ทัง้ หมด

164

156
50
370
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2561
นักศึกษาตามสภาพ ณ ภาคการศึกษาที่ 1
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จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมผลิตมหาบัณฑิตรุ่นแรก เมือ่ ปี การศึกษา 2547 จวบ
จนถึงปี 2561 มีนกั ศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วทัง้ สิ้น 2,663 คน
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556-2560 จําแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร/สาขาวิชา
2556 2557 2558 2559 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
40
29
50
51
57
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) 12
9
19
8
7
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 28
20
31
43
17
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)
6
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)
27
หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
85
89
91
35
37
จัดการสําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
58
66
63
3
(BKK CODE)
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ 27
23
28
32
37
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
3
20
24
20
19
จัดการ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2
2
4
1
2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั
1
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
1
1
1
สาขาวิชาการบริหารโครงการ
1
5
3
2
1
สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้
2
1
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ
11
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
12
14
17
2
หลักสูตรบริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
97
92
97
79
74
จัดการ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 17
14
16
21
8
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั
6
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 15
18
18
11
16
สาขาวิชาการบริหารโครงการ 18
16
20
15
16
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร 28
28
24
25
28
สาขาวิชาโทรคมนาคมและบรอดคาสติง้
16
15
19
7
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม
3
1
รวมผูส้ าํ เร็จทัง้ หมด 225 230 262 185 187
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กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การดํา เนิน งานด้า นกิจ การนัก ศึ ก ษาเป็ นกิจ กรรมที่ บัณ ฑิต วิ ท ยาลัย การจัด การและนวัต กรรม
สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้นกั ศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ พรียบพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนที่จดั ขึน้ ตามหลักสูตร คณะยังมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 3 ด้าน คือ 1.การ
จัดการเรียนการสอนโดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลาย มาบรรยายทั้งในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ (GMI Forum) 2.กิจกรรมนักศึกษา
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ 3.กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ ณ สถานที่จริง ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี งบประมาณ 2561
คณะได้จดั กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.

GMI Forum: การจัดการเรียนการสอนโดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มคี วามรูค้ วามสามารถหลากหลาย มาบรรยายทัง้ ในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ

จริยธรรมการวิจยั ในมน ุษย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 GMI ได้เชิญ คุณณมล
วรปรีดา จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาํ หรับ
นัก ศึ ก ษา (ครั้ ง ที่ 1) การอบรมครั้ ง นี้ มี จ ดุ ประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษย์ ให้ทราบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นจรรยาบรรณ และ
หลักจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึ งการลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการทําวิจยั

โครงการอบรมพัฒนาบ ุคลิกภาพ
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 นักศึกษาได้เข้ารับการ
อบรมและฝึ กภาคปฏิ บั ติ กั บ วิ ท ยากรจากสถาบั น
พัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers เพื่อให้บรรลุ
ถึ งเป้าหมายในการผลิ ต มหาบัณฑิต ที่ มีค ณ
ุ ภาพ มี
ความรอบรูก้ ารเสริมภาพลักษณ์ มารยาทในการเข้า
สัง คม การแต่ง กาย และการนํา เสนองานอย่ า งมื อ
อาชีพ
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การบรรยายพิเศษเรือ่ ง ประสบการณ์การ
ทํา Digital Startup และการระดมท ุน ICO
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิ ชา DBM ได้รับ
เกียรติจากคุณปรมินทร์ อินโสม ผูก้ ่อตัง้ เหรียญ ZCoin
มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทํา Digital Startup และ
การระดมทุน ICO (Initial Coin Offering) การบรรยายนี้
ทํ า ให้ไ ด้รั บ ประโยชน์ใ นมุม มองของกฎหมาย/การ
ทํา งาน/การสร้า งธุร กิ จ เป็ นอย่ า งมาก ซึ่ ง ในปั จ จุบัน
ZCoin มีมลู ค่าตลาด 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และเคย
สร้าง Vert Coin ขึ้นอันดับ 4 ของ Cryptocurrencies โลก
มาแล้ว!

2. กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม GMI Family Day 2018
ในธี ม Casino Royale เมื่ อ ช่ ว งคํ่ า ของวั น ที่ 17
พฤศจิ ก ายน 2561 โดยมี ค ณาจารย์ เจ้า หน้า ที่
นัก ศึ ก ษาเก่ า และนัก ศึ ก ษาปั จ จุบั น เข้า ร่ ว มงาน ณ
โรงแรม อวานี่ ริเวอร์ไซด์ ภายในงานมีกิจกรรมให้
ร่วมเล่นเพื่อชิงของรางวัลต่างๆมากมาย มีการส่ง
ตัวแทนของแต่ละสาขาประกวดคาสิโนว่าและคาสิโนวี่
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารมอบรางวั ล ให้กับ ผูท้ ่ี แ ต่ง กาย

พิธีปัจฉิมนิเทศสําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
วั น เสาร์ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ อาคารเรี ย น
รวม 5 ชัน้ 8 ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้กล่าว
แสดงความยิ น ดี แ ละให้โ อวาทแก่ผ สู้ ํา เร็ จ การศึ กษา
หลังจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึ กษา
ดี เ ด่ น ในด้า นผลการเรี ย นดี กิ จ กรรมเด่ น และ
คณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็ นการเชิดชูเกียรติกบั
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้วย
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โครงการรับน้อง
วั น ที่ 25 -26 สิ ง หาคม 61 ณ The Bloom By TV Pool เขาใหญ่ เพื่ อ เป็ นการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปั จจุบัน นักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ ภายใน
งานยังมีกิจ กรรมอื่ น ๆอี กมากมาย เช่น การเวี ยนฐานเล่นเกมต่างๆ การประกวดชุด
รี ไ ซเคิ ล และการบายศรี ส่ ขู วั ญ เพื่ อ ต้อ นรั บ น้อ งใหม่ บรรยากาศเต็ ม ไปด้ว ยความ
สนุก สนานและซาบซึ้ ง ปะปนกัน ไป นอกจากนี้ยัง มี กิ จ กรรม CSR ร่ ว มกัน นํา สิ่ ง ของไป
บริจาค ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุวาสนะเวศม์

การบายศรีสข่ ู วัญเพื่อต้อนรับน้องใหม่

กิจกกรมการประกวดช ุดรีไซเคิล

กิจกรรม CSR ร่วมกันนําสิ่งของไปบริจาค ณ ศนู ย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อาย ุวาสนะเวศม์
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พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561
วั น ที่ 29 กั น ยายน 2561 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์
อั ง กสิ ท ธิ์ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การจั ด การและ
นวัตกรรม เป็ นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.
ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ ายวิชาการ กล่าว
ให้โอวาทกับนักศึ กษา โดยมีคณาจารย์ นักศึ กษา GMI
และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
นักศึกษาใหม่ทกุ คนได้ทราบกฎระเบียบ หลักสูตร ระบบ
การเรี ย นการสอน แนวทางการปรั บ ตั ว ให้เ ข้า กั บ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การแนะนําสถานที่ เรี ยน
รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรูน้ อกห้องเรี ยน
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ ศึกษาใน GMI จากคณบดี แ ละ
รองคณบดีฝ่ายต่างๆ นอกจากนีร้ ่นุ พี่ยังให้การต้อนรับ
ด้วยกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่นและสนุกสนาน
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กิจกรรมบายเนียร์ โดยสาขาการจัดการสําหรับ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
วันที่ 16 -17 มิถนุ ายน 2561 ณ เบญวดี รี ส อร์ท
พัทยา เพื่ อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ พบปะพูดคุย
ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษา ภายในงานมีประกวดการแต่ง
กายธีมกีฬา มีกิจกรรมต่างๆมากมายและหาทุนสมทบ
เข้าเป็ นเงินส่วนกลางของสาขา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาค
ข้าวของเครื่ องใช้ที่จําเป็ น เช่น นมผง ผ้าอ้อม มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝั งแนวคิด
ในการรับผิดชอบต่อสังคม แก่นกั ศึกษา

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างประสบการณ์จากการเรียนร ้ ู ณ สถานที่จริง
 โครงการหรือกิจกรรมในประเทศ
โครงการ OGM สานสัมพันธ์ ปันนํ้าใจ ครัง้ ที่ 6
โดยสาขาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ในวั น ที่ 2-3
มิถนุ ายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา
นํ้า พุ และไมด้า รี ส อร์ ท จ.กาญจนบุรี เพื่ อ เป็ นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่น
น้องและนักศึกษารุ่นพี่ที่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึ กษา โดยมี
การจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการยิงเมล็ดพันธุ์
พื ช ปลูก ป่ า และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ สานสั ม พั น ธ์
นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายธี ม Aloha ถื อ
เป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมที่สร้างการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
และสร้างจิตสํานึกปลูกฝั งความรักในสถาบัน

29

GMI Annual Report 2018
กิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ "ทักษะที่จําเป็น
สําหรับนักบริหารมืออาชีพ"
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ GMI Leadership Camp
2018 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูน้ อกห้องเรียน และสามารถเชื่อมโยงความรูด้ า้ น
การบริ ห ารจัดการ การรับผิดชอบต่อ สัง คมและการ
ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษากั บ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรูน้ อกห้องเรี ยน ตลอดจนการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
ให้กับคณะกรรมการนักศึกษาและการสร้างเครื อข่าย
คณะกรรมการนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการนักศึกษา
เข้าร่วมทัง้ สิ้นประมาณ 40 คน
โครงการ “Young Entrepreneur Camp หรือ YEC”
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ. เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยกิจกรรม 8 วัน ประกอบด้วย
- การอบรมให้ความรูท้ ี่จาํ เป็ นสําหรับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3
มิถนุ ายน 2561
- การศึกษาดูงานผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถนุ ายน 2561 เพื่อเข้าใจภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นและค้นหาแนวคิดธุรกิจเพื่อนํามา
จัดทําแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชมุ ชนต่อไป
- การนําเสนอแผนธุรกิจของแต่ละกลุม
่ โดยต่อยอดจาก
การไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

การอบรมให้ความรูท้ ี่จําเป็นสําหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ

การนําเสนอแผนธ ุรกิจของแต่ละกลมุ่ โดยต่อยอดจากการไปศึกษาด ูงาน
การศึกษาด ูงานผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ช ุมชน
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 โครงการหรือกิจกรรมต่างประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทักษะผ่านการเรียนรู้
จากองค์ก รที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในต่า งประเทศ เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาได้เ ปิ ดโลกทัศ น์ เรี ย นรูแ้ ละได้ม องเห็ น
แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตา่ งๆ ที่ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต
และสามารถนําไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจหรือการทํางานในสภาพแวดล้อมที่เป็ นสากลต่อไป โดยใน
ปี งบประมาณ 2561 มีรายละเอียดโครงการศึกษาดูงาน จําแนกตามสาขา ดังนี้

ลําดับ
1

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

1.

2.

3.

4.

5.

รายละเอียดการศึกษาด ูงาน
สถานที่ศึกษาด ูงาน
ประเทศ
Chuan Mai Enterprise Company การศึ ก ษา ประเทศไต้หวัน
เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต และจั ด จํา หน่ า ย
สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่ง
บ้ า น แ ล ะ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สร้า งแรงบรรดาลใจในการ
การสร้า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ของธุร กิ จ ใน
อนาคตของนักศึกษา
Spring Pool Glass Industrial Co. ,Ltd.
การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจกระบวนการแปรรูป
สิ น ค้า จากการนํา ขยะมาใช้โ ดยกระบวนการ
Re-cycle และศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กรรมวิธี
และกระบวนการเปลี่ ยนขยะเป็ นผลิต ภัณฑ์ที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจได้
อ ุทยานเย๋หลิ่ว การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและการพัฒนากลุม่ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เมื องไทเป การศึ กษาด้ า นวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชาว
ไต้หวัน อันเป็ นเมืองเทคโนโลยี ซึ่งผสมผสาน
กับสินค้ากลุ่มแฟชัน่ ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมรอง
เป็ นลํ า ดั บ ถั ด มาของไต้ห วั น และเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของไต้หวัน
ที่สาํ คัญ
ตลาดซี เ หมิ น ติ ง การจั ด การส่ ง เสริ ม
การตลาด การจั ด แสดงสิ น ค้า และความ
หลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ต่ า งๆ ที่ มี ก าร
เติบโตและเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษกิจที่สาํ คัญ
ของไต้หวัน

วันที่
1-4 กุมภาพันธ์ 2561

31

GMI Annual Report 2018
ลําดับ
2

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทลั

1.

2.

3

สาขาวิชาการจัดการ
1.
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.

รายละเอียดการศึกษาด ูงาน
สถานที่ศึกษาด ูงาน
ประเทศ
วันที่
Samsung D’light เพื่ อ ศึ ก ษาดูง านเกี่ ย วกั บ ประเทศเกาหลีใต้ 8-12 มีนาคม 2561
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม วิวัฒนาการ
ข อ ง ดิ จิ ทั ล จ า ก บ ริ ษั ท ผู้ พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอุป กรณ์โ ทรศั พ ท์มื อ ถื อ ที่
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีโซนการจัด
แสดงเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของซั ม ซุง
มากกว่า 21 โซน ให้ผเู้ ข้าชมสามารถทดลอง
การใช้งาน
Digital Pavilion เพื่อศึกษาดูงานในห้องแสดง
นิทรรศการดิจิทลั แห่งใหม่ลา่ สุดของเกาหลีที่ได้
จัดแสดงความทันสมัยของโลกในอนาคตไม่ว่า
จะเป็ นในด้านระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบการ
ขนส่ง ดนตรี และ ศิลปะ เป็ นต้น
14 - 17 มีนาคม 2561
ZTE Corporation เ นื่ อ ง จ า ก ZTE เ ป็ น สาธารณรัฐ
บริ ษั ท ผูผ้ ลิ ต อุป กรณ์ โ ทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ละ ประชาชนจีน
ระบบโทรคมนาคมสัญชาติจีน เป็ นผูผ้ ลิตราย
ใหญ่อันดับสองของจีนรองจากหัวเหว่ย และ
ผูร้ ับจ้างผลิตเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่
อันดับสี่ของโลก ดังนั้นสิ่งที่จะเรียนรูจ้ ากการ
เยี่ยมชม ZTE คือ แนวทางการบริหารจัดการ
กลยุท ธ์ การใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมในการดํา เนิ น ธุร กิ จ รวมทั้ ง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
ที่ ทํา ให้อ งค์ก รสามารถบรรลุเ ป้ าหมายและ
ดําเนินภารกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pao Yue- Kong Library, The Hong Kong
Polytechnic University มีชื่อเสียงในความเป็ น
เลิศด้านวิชาการ และมีโปรแกรมการศึกษาที่มี
คุณภาพ เปิ ดสอนใน 6 คณะ คือ วิทยาศาสตร์
ประยุก ต์ บริ ห ารธุร กิ จ การก่ อ สร้า งและ
สิ่ ง แวดล้อ ม วิ ศ วกรรมศาสตร์ สุข ภาพและ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคม โดย
จะเข้าดูงานในส่วนห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ เรี ยนรูว้ ิ ธี การจัดการองค์ความรู้ การใช้
สารสนเทศและเครื่องมือในการเรียนการสอน
การศึกษาวิจยั

32

GMI Annual Report 2018
ลําดับ
4

สาขาวิชา
สาขาวิชาการ
1.
จัดการ
อสังหาริมทรัพย์

2.

3.

4.

5.

6.

รายละเอียดการศึกษาด ูงาน
สถานที่ศึกษาด ูงาน
Fujisawa SST เป็ นโครงการที่ศึกษา และนําเสนอแนวคิ ดเกี่ย วกับ
การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการเสนอความคิดแบบการเป็ น
เมืองที่สมาร์ทอย่างยัง่ ยืน โดยมีวิถีชวี ิตแบบสมาร์ท และเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ นีท้ างโครงการจะใช้เวลาในการศึกษาช่วง 3 อายุคน
เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ว่ า สิ่ ง ที่ ท างโครงการนํา เสนอไว้นั้น อะไรที่ ค วร
เปลี่ยนแปลง อะไรที่ควรรักษาไว้ เพื่อการนําไปสู่วิถีชีวิตที่ร่งุ เรือง
อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
Earthquake simulation center เป็ นศูนย์จําลองแผ่นดินไหว ที่จัด
แสดงข้อ มูลการประทุของภูเ ขาไฟจากทุกมุม โลก ห้อ งแสดงภาพ
แผ่ น ดิ น ไหว ห้อ งแสดงเหตุก ารณ์ห ลัง แผ่น ดิ น ไหว ห้อ งจํา ลอง
แผ่นดิน ไหว และห้อ งอุทกภัย เพื่ อ ให้เข้าใจในภัยพิ บัติธรรมชาติที่
สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ทําให้สามารถนําความรูท้ ี่ได้รบั ไปใช้ใน
การเอาตัวรอดจากภัยพิบตั ธิ รรมชาติตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Fujiten Ski Resort เ ป็ น ส ถ า น ที่ ที่ ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์ประเภท Mixed Use ที่มีทั้งส่วนพักอาศัยประเภทรี
สอร์ ท , Retail Shop, ศูน ย์ บ ริ ก าร และศูน ย์ ฝึ กการเล่ น สกี ของ
นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ที่มกี ารผสมผสานการทําธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างลงตัว และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สถานที่ดงั กล่าวถือเป็ นนวัตกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
น่าสนใจศึกษาสถานที่หนึง่
วัดอาซาก ุสะและชมุ ชนโดยรอบ เป็ นสถานที่ที่มีการสนับสนุนให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่รอบๆวัดอาซากุสะ โดยชุมชนเหล่านี้สามารถแสดง
ให้นกั ท่องเที่ยวได้เห็ นถึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในการดําเนิน
ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถอยู่ร่วมกับวัดอันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงได้อย่างลงตัว และยังร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้ยัง่ ยืนสืบไป
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่นา่ ศึกษา และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยได้ตอ่ ไปในอนาคต
ศาลเจ้า เมจิ และวัด นาริ ต ะซัน เป็ นรูป แบบของการพั ฒ นา
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ไ ม่ไ ด้ห วัง ผลในเชิง ธุร กิ จ เป็ นหลัก หากแต่เ ป็ น
สถานที่ที่น่าสนใจในการศึ กษารูปแบบของการวางผังอาคาร และ
พื้นที่โดยรอบให้มีความสง่างาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นา่ สนใจ
โดยยังคงอัตลักษณ์ให้นกั ท่องเที่ยวได้เห็ นภาพ และสามารถซึมซับ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นในอดีตได้อีกด้วย
ย่านสําคัญต่างๆ ในกร ุงโตเกียว เช่น ชินจูก ุ ชิบยู ่า และโอไดบะ
เป็ นต้น เป็ นสถานที่ที่สามารถศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น
ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การพักอาศัย การประกอบธุรกิจ การค้า
ขาย ธุรกิจร้านอาหารทัง้ แบบสมัยใหม่ และแบบของชาวญี่ปุ่นดัง้ เดิม
รวมถึงแหล่งบันเทิงต่างๆ
เป็ นต้น ซึ่งจะทําให้เห็ นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทร้านค้า (Retail Shop) ที่มคี วามแตกต่างจาก
ของประเทศไทย โดยการศึกษาพฤติกรรมและความเป็ นอยู่ในด้าน
ต่างๆ ของชาวญี่ ปุ่นเหล่า นี้ จะทําให้ส ามารถนํา ข้อ มูล ที่ ไ ด้รั บ มา
พัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ ห้เ หมาะสม และตรงกับ ความ
ต้องการกับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้มากที่สดุ

ประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น

วันที่
15 – 19
มีนาคม
2561
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สาขาวิชาการจัดการโลจิ 1.
สติกส์และซัพพลายเชน

2.

3.
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สาขาวิชาการบริหาร
โครงการ

1.

2.

รายละเอียดการศึกษาด ูงาน
สถานที่ศึกษาด ูงาน
ประเทศ
Yamato Haneda Chorogate Logistics Center เ พื่ อ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดแยก
สินค้า (Sorting) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความแม่นยา
และยั ง สร้า ง Value Added โดยเน้น ที่ Throughput เป็ น
สําคัญ ศึกษาการสร้าง S-Curve ของบริษทั และศึกษา
การโปรโมทตัวบริ ษัทผ่านทางมาสคอตแมวดําที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั
Asahi Beer Factory เพื่ อ สร้า งการเรี ย นรู้แ ละความ
เข้าใจในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เกิดการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดการในด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง
ลําเลียงวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เกิดการเรียนรูใ้ น
การใช้วั ต ถุ ดิ บ ในกระบวนการผลิ ต อย่ า งคุ้ ม ค่ า
นอกจากนี้ เรี ย นรูว้ ิ ธี ก ารผลิต ที่ ส ามารถตอบสนอง
Demand หรือปริมาณความต้องการแบบ Just In Time
(JIT) การ Reverse logistics การเห็ น line การผลิ ต ที่ มี
นวั ต กรรมใหม่ การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ม าใช้ใ น
โรงงานอย่างเป็ นรูปธรรม การเพิ่มมูลค่า (value added)
ของผลิตภัณฑ์ผ่าน story ที่นา่ สนใจ รวมถึงการขยาย
สาขาหรือฐานการผลิตใน regional ต่างๆ
Nissin Cupnoodles Museum เพื่ อ เรี ย นรูแ้ นวคิ ดการ
พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถเกิดขึน้
ได้จริ ง และสามารถนําแนวคิ ดในการสร้างสรรค์ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น
ชีวิตประจําวันได้
Urban Redevelopment Authority เพื่ อ ศึ ก ษาดูง าน ประเทศสิงคโปร์
ระบบการการวางผังเมืองในสิงคโปร์ เพื่อศึกษาระบบ
และวิ ธี ก ารวางแผนและบริ ห ารจัด การกระบวนการ
ทํางานของ Urban Redevelopment Authority ซึ่งมีหน้าที่
วางแผนการใช้ที่ดิน กําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ตามการวางแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น การอนุรั ก ษ์
อาคาร เพื่อคุณภาพความน่าอยู่อาศัย ความปลอดภัย
และความยัง่ ยืนของสภาพแวดล้อม
Google Asia Pacific HQ เพื่อศึกษาเรียนรูก้ ารทํางาน
ของบริ ษั ท ชั้ น นํา ระดั บ โลก และศึ ก ษาวั ฒ นธรรม
องค์กรของ google อันเลื่องชื่อ ที่ไม่เหมือนรูปแบบการ
ทํางานขององค์กรทัว่ ไป ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ และ
เป็ นวั ฒ นธรรมที่ ขับ เคลื่ อ นที่ ทํ า ให้เ กิ ด นวั ต กรรม
เพราะ google คือบริษัทสร้างนวัตกรรม จึงต้องมีพิ้น
ฐานมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่จะสามารถขับเคลื่อน
ให้เกิดนวัตกรรมได้

วันที่
23-27
พฤษภาคม
2561

2 - 4 มิถนุ ายน
2561
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ลําดับ

สาขาวิชา

7

สาขาวิชาวิศวกรรม
การเงินและการจัดการ

1.

2.

3.

8

สาขาวิชาการบริหาร
จัดการองค์กร

4.
1.

2.

3.

4.

รายละเอียดการศึกษาด ูงาน
สถานที่ศึกษาด ูงาน
ประเทศ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ เดิ น สมุท รฮ่ อ งกง (Hong Kong เขตปกครอง
Maritime Museum) เพื่อเรียนรูร้ ะบบและวิธีการบริหาร พิเศษฮ่องกง
จั ด การกระบวนการทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชายฝั ่งและการเดินเรือ โดยการเดินเรือ
และอุต สาหกรรมชายฝั ่ ง ได้รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ของหลักฮ่องกง ในแง่ของ
ความแข็งแกร่งของทุนและผลกําไร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ฮ่ อ งกง (Hong Kong
Museum of History) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้เข้าเยี่ยมชม
ประวั ติ ศ าสตร์เ งิน ตั้ง แต่ ส มัย โบราณจนถึ ง ปั จ จุบั น
รวมถึ งการเล่าเรื่ องราวการพัฒนาในสมัยอดีตกาล
ผ่า นการจัด แสดงที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง วัฒ นธรรม และ
เหตุก ารณ์ที่ สําคัญ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น เกี่ ย วกับ การเงิน และ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศฮ่องกง
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ วิ ทยาศาสตร์ ฮ่ องก ง (Hong Kong
Science Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่สดุ สําหรับการใช้ชวี ิตในอนาคตอันใกล้ และให้
ความรู้เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง ได้ร วบรวม
นวัตกรรมต่าง ๆ ไว้ที่จะจุดประกายความคิดให้กบั ผูท้ ี่
ได้เข้าเยี่ยมชม
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (ฮัง่ เส็ง)
Google Singapore เพื่ อ เรี ย นรู้ก ระบวนการจั ด การ ประเทศสิงคโปร์
ข้ามวัฒนธรรมองค์กร การมีวิสัยทัศน์และการมุ่งมัน่
พัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล รวมถึงการเรียนรูป้ ั จจัยใน
การสร้างองค์กรแห่งความสุข
Punggol HDB Estate แ ล ะ Lorong Halus Wetland
เพื่อเรียนรูก้ ารส่งเสริมความใส่ใจแนวคิดการพัฒนา
องค์ ก รอย่ า งยั ่ง ยื น ด้ว ยการคํ า นึ ง ถึ ง สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
Dignity Kitchen เพื่ อ เรี ย นรู้ก ารดํา เนิ น กิ จ การเพื่ อ
สัง คมด้า นธุร กิ จ ร้า นอาหารที่ มีวัต ถุป ระสงค์ใ นการ
สร้า งโอกาสในการช่ว ยเหลือ ผูพ้ ิ ก ารและด้อ ยโอกาส
ทางสังคมให้มรี ายได้
การศึ ก ษาสถานที่ สํ า คัญ ต่ า งๆทางธรรมชาติ
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ และวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ได้แ ก่ Katong Neighbourhood, Singapore
Discovery Centre, Singapore Botanic Garden, National
Gallery Singapore และ Universal Studio Singapore เพื่ อ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมของชาว
สิงคโปร์ทงั้ วิถีชวี ิตสมัยใหม่ และสมัยเก่า การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม รวมถึงประเด็น
ที่เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวแบบชาญฉลาด (Smart
Tourism) ตลอดระยะเวลาศึกษาดูงานในโครงการ

วันที่
6 - 9 กรกฎาคม
2561

29 พฤศจิกายน –
3 ธันวาคม 2560
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เป้าหมายที่ 2 ผลิตผลงานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่องและมีนวัตกรรม
กลย ุทธ์ที่ 2 สร้างงานวิจยั ด้านการจัดการเพื่อตอบโจทย์อย่างมีค ุณค่า

การสนับสน ุนท ุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมจัดทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
การทําวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจยั 3 ประเภท ดังนี้
1.ท ุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบ ุรี (Petchra Prajomklao Scholarship)
ทุนเพชรพระจอมเกล้า เป็ นทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้จัดสรรให้ทงั้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผูท้ ี่ได้รบั ทุนจะได้ค่าเล่า
เรี ยนตามหลักสูตร ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กาํ หนดในหลักสูตร
เดื อ นละ 8,000 บาท และเงิน สนับ สนุน ความก้า วหน้า งานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก(International peer-reviewed journal) ใน Q1 ของสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง ในฐานข้อมูล
Scopus ที่ประกาศล่าสุดในวันที่ส่งผลงานวิจยั ตีพิมพ์ จะได้รบั ค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท/
เดือน/เรื่อง จนสําเร็ จการศึ กษา แต่ไม่เกินระยะเวลาที่กาํ หนดในหลักสูตร และในปี งบประมาณ 2561 นี้
มีนกั ศึกษาได้รบั ทุนเพชรพระจอมเกล้าจํานวน 1 คน ดังนี้
สาขา
สาขาการจัดการบริหารองค์กร

ชื่อผูไ้ ด้รบั ท ุน
นางสาววิสาข์นชุ บานไม่รโู้ รย

2.ท ุนสนับสน ุนการทําวิทยานิพนธ์ (Thesis Grant: TG)
คณะได้จัดทําโครงการทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ (Thesis Grant: TG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์
ที่คณะกําหนดและสําหรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์นี้ คณะสนับสนุนงบประมาณทุนละ100,000 บาท
โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 งบประมาณสนั บ สนุน การทํ า วิ จั ย จํ า นวน 50,000 บาท เมื่ อ ผู้ข อรั บ ทุน ได้ทํ า การสอบ
ความก้าวหน้าการจัดทําวิทยานิพนธ์ และผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ว่า
สมควรได้รับเงินสนับสนุน จะต้องจัดส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนทุนภายใน 2 สัปดาห์หลังการสอบ
ความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
2.2 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน จํานวน 50,000 บาท เมื่อผูข้ อรับทุนได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ว่าสมควรได้รับเงินสนับสนุน จะต้องเผยแพร่ผลงานอย่าง
น้อย 1 รายการดังนี้ เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Peer Review จํานวน 1 บทความ
โดยผูข้ อรับ ทุน ต้อ งเป็ น ผูน้ ํา เสนอผลงานด้ว ยตนเองเท่ า นั้น หรื อ เผยแพร่ ผ ลงานในวารสารวิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ซึ่ ง ได้รั บ การอ้า งอิ ง จากศูน ย์ ดั ช นี ก ารอ้า งอิ ง วารสารไทย จานวน 1 บทความ หรื อ
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เผยแพร่ ผ ลงานในวารสารวิ ช าการระดับ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้อ มูล สากล ISI หรื อ Scopus หรื อ
ฐานข้อมูลวิชาการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยให้การยอมรับ จานวน 1 บทความ หรือ มีผลงานซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิทธิบตั ร จานวน 1 ผลงาน
ในปี งบประมาณ 2561นี้ มีผไู้ ด้รับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขา
ดังนี้
ลําดับ

สาขา

ชื่อผูไ้ ด้รบั ท ุน

จํานวน/บาท

1

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร นายทรงพล แดงกระจ่าง

100,000

2

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร นายอธิวฒ
ั น์ เขตพิบลู ชัย

100,000

3.ท ุนสนับสน ุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั (Publication Grant : PG)
คณะได้จัด ทํา โครงการทุน เผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย (Publication Grant : PG) โดยมี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ คณะกําหนด และสําหรับการสนับ สนุนงบประมาณสํา หรับ ผูข้ อรับ ทุนที่ เ ผยแพร่ ผลงานวิ จัย นี้ จะแบ่ง
ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
3.1 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มี Peer Review จํานวน
4,000บาท โดยผูข้ อรับทุนต้องเป็ นผูน้ าํ เสนอผลงานด้วยตนเองเท่านัน้
3.2 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ เพื่อขึน้ ทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน
4,000 บาท
3.3 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี Peer Review
จํานวน 8,000 บาท โดยผูข้ อรับทุนต้องเป็ นผูน้ าํ เสนอผลงานด้วยตนเองเท่านัน้
3.4 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้รบั การอ้างอิงจาก
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จํานวน 12,000 บาท
3.5 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ เพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน
12,000 บาท
ในปี งบประมาณ 2561นี้ มีผไู้ ด้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 22 คน จําแนกตาม
สาขา ดังนี้
ลําดับ
สาขา
1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ชื่อผูไ้ ด้รบั ท ุน
นางสาวมาริสา มาแตง

จํานวน/บาท
4,000

นางสาวอิศราภรณ์ สันต์สมั พันธ์กลุ

4,000

นางสาวสรชนัน วงนุรกั ษ์

4,000

นางสาวศุจิพร ประสพทรัพย์

4,000
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ลําดับ
สาขา
5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
8 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
11 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
12 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
13 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
14 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
15 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
16 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
17 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
18 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
19 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
20 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร
21
22

สาขาวิชาการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั

ชื่อผูไ้ ด้รบั ท ุน
นางสาวนฤภร ตระกูลเดชะ

จํานวน/บาท
4,000

นางสาวกาญจนา ทายะบวร

4,000

นางสาวปาลิดา ฝั กแคเล็ก

4,000

นายศุภฤกษ์ เจนสุรวิทยา

4,000

นางสาววริศรา วัชรานุรกั ษ์

4,000

นางสาวนิภาภัทร เรือนแข

4,000

นายนาถภูมิ บุญญกนก

4,000

นางสาวธมลวรรณ อยู่เจริญ

12,000

นางสาวจุฑามาศ ชยางศุ

4,000

นายณัฐพล แสงชัน

4,000

นายทวีศักดิ์ กิจปาโล

4,000

นายธนพล เลิศงามมงคลกุล

4,000

นายนุกลู คําแก้ว

4,000

นายสุธี วงศ์ไทย

4,000

นายเอกสิทธิ์ บุพพัณหสมัย

4,000

ว่าที่ ร.ต หญิง วิภาวี จันทรัตน์

4,000

นายนิธิพฒ
ั น์ คงจัง้ จิตต์

4,000

นางสาวอัจฉรา สุขสาคร

8,000
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งานวิจยั และวิชาการ
1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในปี พ.ศ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีบทความวิชาการรวมทัง้ สิ้น 33 เรื่อง
ซึ่งประกอบด้วยบทความที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวน 8 เรื่อง และบทความที่เผยแพร่ในระดับชาติ
จํานวน 25 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
ี ิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 บทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่ตพ
(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.
 บทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่ตพ
ี ิมพ์ในวารสารระดับชาติ

(Local Peer Reviewed Journals)
1. ธมลวรรณ อยูเ่ จริญ, ธนัญญา วสุศรี, 2561, "การพัฒนาระบบเติมเต็มยาและเวชภัณฑ์คงคลัง กรณีศึกษา
โรงพยาบาลช ุมชน", วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, ปี ที่14 ฉบับที่ 3, เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561,
หน้า 92-106
2. ปรียา มีบญ
ุ , พงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล, 2561, “การพัฒนาระบบขนส่งชายฝั่งในอ่าวไทยโดยเทคนิคเดลฟาย”,
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , ปี ที่ 58, ฉบับที่ 3, เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 หน้า -.
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. พงศ์วิทย์ มีเนตรทิพย์, อานนท์ ทับเที่ยง, “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการ
ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล”, วารสาร Engineering Transactions, Vol. 21 No.1 (44), January - June
2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5. ธนภัทร กิตติวณิชพันธุ,์ อานนท์ ทับเที่ยง, “สมรรถนะของบ ุคลากรในหน่วยงานราชการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามข้อกําหนด NIST และมาตรฐาน ISO27001/2013”, วารสาร Engineering
Transactions, Vol. 21 No.1 (44), January - June 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพ
ี ิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (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. 30483055.
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. -.
 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพ
ี ิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (Local Proceeding)
1. มงคล เฟื่ องฟูตระกูล, อานนท์ ทับเที่ยง, 2561, “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสูด่ ิจิทลั ”, การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครัง้ ที่ 13: วิจยั และนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0,
20 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพ
2. กาญจนา ทายะบวร, กนกพร กังวาลสงค์, 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบหลายวัตถ ุประสงค์
สําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปล ูกพืชให้เกษตรกร”, การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจยั และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”
ครัง้ ที่46, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, เชียงใหม่,
หน้า 496-509.
3. นฤภร ตระกูลเดชะ, กนกพร กังวาลสงค์, 2561, "การศึกษาประสิทธิภาพของเกษตรกรผูป้ ล ูกข้าวไร่ :
กรณีศึกษา ศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ “งานวิจยั และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและ
สังคม” ครัง้ ที่ 46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส, เชียงใหม่.,
หน้า 1789-1798.
4. ศุจิพร ประสพทรัพย์, กนกพร กังวาลสงค์, 2561, “การวิเคราะห์รายรับและการบริโภคในครัวเรือน :
กรณีศึกษา ศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา ตําบลภฟู ้ า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, การประชุมวิชาการและการประกวด
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ “งานวิจยั และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยัง่ ยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคม” ครั้งที่46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส,
เชียงใหม่, หน้า 1763-1773.
5. สรชนัน วงนุรกั ษ์, ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ , 2561, “การจัดตารางการผลิตเครือ่ งจักรแบบขนานที่ไม่สมั พันธ์
กันภายใต้ขอ้ จา กัดของเครือ่ งจักรกรณีศึกษาอ ุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง”, การประชุมวิชาการและการ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ“งานวิจยั และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม” ครัง้ ที่ 46, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส,
เชียงใหม่หน้า 776-786.
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6. อิศราภรณ์ สันต์สมั พันธ์กลุ , ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ , 2561, “การปรับปร ุงประสิทธิภาพตําแหน่งการจัดวาง
สินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาอ ุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง”, การประชุมวิชาํ กํารเสนอผลงานนวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 46 , 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่, หน้า 787-794.
7. เอกสิทธิ์ บุพพัณหสมัย, ธนัญญา วสุศรี, 2561, "การลดระยะเวลาการรอคอยในแผนกผูป้ ่ วยนอกของ
โรงพยาบาลประจําจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานนวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 46 , 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่,
หน้า 112-123.
8. นาถภูมิ บุญญกนก, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย, 2561, “การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมิลค์รนั (Milk run)
ที่มีกรอบเวลา”, ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 6, 6 มิถนุ ายน 2561,มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
9. นิภาภัทร เรืองแข, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย, 2561, "วิธีการจําลองสถานการณ์การจัดตัง้ สถานีอดั ประจุ
สําหรับ รถยนต์ไฟฟ้าบนทางหลวงแผ่นดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 6, 6 มิถนุ ายน 2561, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,
หน้า 155-169.
10. ปาลิดา ฝักเเคเล็ก, กนกพร กังวาลสงค์, 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สา หรับการจัดเส้นทางเที่ยว
กลับ”, การประชุมวิชาการวิจยั ดําเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2561, 23-24 เมษายน 2561, โรงแรม The Zign
Resort, พัทยา ชลบุรีหน้า 335-343.
11. วริศรา วัชรานุรกั ษ์, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย, 2561, “การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สาหรับการ
จัดเส้นทางการเดินรถ เพื่อธ ุรกิจค้าปลีก แบบมีกรอบเวลาและระยะเวลาเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
12. ละช่วงเวลาของวัน”, ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 6, 6 มิถนุ ายน 2561,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
13. ศุภฤกษ์ เจนสุรวิทยา, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย, 2561, “แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดเรียงกล่อง
สินค้าบนพาเลท”, ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 6, 6 มิถนุ ายน 2561,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
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. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี การศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีผสู้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้รบั การ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ จํานวนทัง้ สิ้น 17 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยบทความที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวน
3 เรื่อง และบทความที่เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 14 เรื่อง รายละเอียดดังนี้




การเผยแพร่ระดับนานาชาติ
ลําดับที่

นักศึกษา

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ชื่อวารสาร/ที่ประช ุม
วิชาการ

1

ชญานนท์
เมสันธสุวรรณ

2

ทรงพล แดง
กระจ่าง

3

อธิวตั น์ เขต
พิบลู ชัย

Factors Influencing BIM
Implementation: Case
Study in the Thai Real
Estate Development
Business
Entrepreneurial
Competencies: An
Exploratory Study
Applied to Educational
Social Enterprise in
South East Asia
Dynamic Capability:An
Exploratory Study
Applied to Social
Enterprise in South East
Asia

ประเภท

ที่ปรึกษา

SAAN, The 1st
Conference รศ.ดร. พาสิทธิ์
หล่อธีรพงศ์
International
Conference on
Design, Innovation,
and Creativity
20th International
Conference ผศ.ดร. ทวีศักดิ์
กฤษเจริญ,
Conference on Social
ดร. สุขยืน
Entrepreneurship and
เทพทอง
Innovation

20th International
Conference ผศ.ดร. ทวีศักดิ์
กฤษเจริญ
Conference on Social
Entrepreneurship and
Innovation

การเผยแพร่ระดับชาติ
ลําดับ

นักศึกษา

1

ธนภัทร
กิตติวณิชพันธุ์

2

ธมลวรรณ
อยูเ่ จริญ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
สมรรถนะของ
บุคลากรด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์
การพัฒนาระบบ
บริหารยาและเวชภัณฑ์
คงคลัง กรณีศึกษา
โรงพยาบาลชุมชน

ชื่อวารสาร/ที่ประช ุมวิชาการ

ประเภท

ที่ปรึกษา

Engineering Transactions

Journal

ดร.อานนท์
ทับเที่ยง

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan
Journal of Pharmaceutical
Sciences, IJPS)

Journal

ผศ.ดร. ธนัญญา
วสุศรี
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ลําดับ

นักศึกษา

3

กาญจนา
ทายะบวร

4

นฤภร
ตระกูลเดชะ

5

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ชื่อวารสาร/ที่ประช ุมวิชาการ

ประเภท

ที่ปรึกษา

แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์สาํ หรับ
การจัดสรรโควตา
การเพาะปลูกพืชให้
เกษตรกรภายใต้ความ
ไม่แน่นอนของ
ปริมาณความต้องการ
สินค้า
การศึกษา
ประสิทธิภาพของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไร่
: กรณีศึกษา ศูนย์ภฟู ้ า
พัฒนา อําเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

การประชุมวิชาการ และการ
Conference ผศ.ดร. กนกพร
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
กังวาลสงค์
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: "งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม

Conference ผศ.ดร. กนกพร
การประชุมวิชาการ และการ
กังวาลสงค์
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ศุจิพร
ประสพทรัพย์

การวิเคราะห์รายรับ
และการบริโภคใน
ครัวเรือน: กรณีศึกษา
ศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา
ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

การประชุมวิชาการ และการ
Conference ผศ.ดร. กนกพร
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
กังวาลสงค์
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม

6

สรชนัน
วงนุรกั ษ์

การจัดตารางการ
ผลิตเครื่องจักรแบบ
ขนาน กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋ อง

7

อิศราภรณ์
สันต์สมั พันธ์กลุ

8

มาริสา
มาแตง

การวางแผนหา
ตําแหน่งการจัดวาง
สินค้าในคลังสินค้า
กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋ อง
การพัฒนาโครงข่าย
ประสาทเทียมเพื่อ
วิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นสําหรับ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

Conference ผศ.ดร. ชุมพล
การประชุมวิชาการ และการ
มณฑาทิพย์กลุ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมวิชาการ และการ
Conference ผศ.ดร. ชุมพล
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
มณฑาทิพย์กลุ
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
Conference ผศ.ดร. สรวิชญ์
ครัง้ ที่14
เยาวสุวรรณไชย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
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นักศึกษา

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ชื่อวารสาร/ที่ประช ุมวิชาการ

9

เอกสิทธิ์
บุพพัณหสมัย

การลดระยะเวลา
แผนกอายุรกรรม
ผูป้ ่ วยนอกของ
โรงพยาบาล
สมุทรสาคร

10

นาถภูมิ
บุญญกนก

11

นิภาภัทร
เรืองแข

การกําหนดจุดที่ตงั้
ของจุดรวบรวมสินค้า
และการจัดเส้นทาง
เดินรถแบบมิลค์รนั ที่มี
กรอบเวลา
วิธีการจําลอง
The 6th Academic Science &
สถานการณ์การจัดตัง้ Technology Conference 2018
สถานีอดั ประจุสาํ หรับ
รถยนต์ไฟฟ้าบนทาง
หลวงแผ่นดิน

12

ปาลิดา
ฝักเเคเล็ก

13

วริศรา
วัชรานุรกั ษ์

14

ศุภฤกษ์
เจนสุรวิทยา

แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์สาํ หรับ
การจัดเส้นทางเที่ยว
กลับ
การจัดเส้นทางการ
เดินรถสําหรับธุรกิจ
ค้าปลีกแบบมีกรอบ
เวลา

ประเภท

ที่ปรึกษา

การประชุมวิชาการ และการ
Conference รศ.ดร. ธนัญญา
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
วสุศรี
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่
2: งานวิจยั และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความ ยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
Conference ผศ.ดร. สรวิชญ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยาวสุวรรณไชย
ระหว่างสถาบัน ครัง้ ที่ 6

การประชุมวิชาการด้านการ
ดําเนินงานเเห่งชาติ ประจําปี
พ.ศ. 2561

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ์
เยาวสุวรรณไชย

Conference ผศ.ดร. กนกพร
กังวาลสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
Conference ผศ.ดร. สรวิชญ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยาวสุวรรณไชย
ระหว่างสถาบัน ครัง้ ที่ 6 (ASTC
2018)

แบบจําลองทาง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณิตศาสตร์เพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดเรียงกล่องสินค้า
ระหว่างสถาบัน ครัง้ ที่ 6
บน พาเลทและจัดเรียง
พาเลทบนรถบรรทุก

Conference ผศ.ดร. สรวิชญ์
เยาวสุวรรณไชย
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งานบริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้มกี ารให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยมีการเผยแพร่องค์
ความรูท้ างด้านบริหารจัดการผ่านการฝึ กอบรม การเป็ นที่ปรึกษา การเป็ นคณะกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
และผูท้ รงคุณวุฒิ ในปี งบประมาณ 2561 คณะให้บริการวิ ชาการแก่สังคมทั้งหมด 46 รายการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ บริการวิชาการด้าน

รายชื่อโครงการ

1.

การเป็ นที่ปรึกษา

2.

การเป็ นที่ปรึกษา

3.

การเป็ นที่ปรึกษา

4.

การฝึ กอบรม

โครงการการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิขาชีพ
โลจิสติกส์
การให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการ
การพัฒนาเขตการค้าชายแดน
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
แผนฝึ กอบรมระยะยาว บนพื้นฐาน
ของขีดความสามารถบุคลาการ
รายบุคคล
หลักสูตร Distribution Management

5.

การฝึ กอบรม

หลักสูตร Strategic Sourcing

6.

การฝึ กอบรม

7.

การฝึ กอบรม

8.

การฝึ กอบรม

9.

การฝึ กอบรม

10.

การฝึ กอบรม

11.

การฝึ กอบรม

12.

การฝึ กอบรม

13.

การฝึ กอบรม

โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ซัพพลายเชน
หลักสูตร APICS Certified in
Production and Inventory
Management (CPIM Part II)
หลักสูตร APICS Certified in Supply
Chain Professional (CSPS)
หลักสูตร การปรับปรุง
ประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วย
SCOR Model
หลักสูตร พัฒนานักโลจิสติกส์
ยุคใหม่ รุ่น 1
หลักสูตร พัฒนานักโลจิสติกส์
ยุคใหม่ รุ่น 2
หลักสูตร Vendor Contract
Management and Budget Planning
หลักสูตร Energy Business
Management

หน่วยงานที่รบั บริการ

รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์กรมหาชน)

ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ

เขตการค้าชายแดน
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ผศ.ดร. ชุมพล
มณฑาทิพย์กลุ

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
ขนาดกลางและขนาดย่อม กฤษเจริญ
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์
โลจิสติกส์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สํานักงานใหญ่
บริษทั พีทีจี เอ็นเนลยี
จํากัด(มหาชน)
บุคคลทัว่ ไป

ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ

บุคคลทัว่ ไป

ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ

บุคคลทัว่ ไป

บุคคลทัว่ ไป
บุคคลทัว่ ไป
ธนาคารไทยพาณิชย์
สํานักงานใหญ่
บุคคลทัว่ ไป

ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วินยั หอมสมบัติ
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ลําดับ บริการวิชาการด้าน

รายชื่อโครงการ

14.

การฝึ กอบรม

15.

การฝึ กอบรม

16.

คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ
คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ

โครงการการพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรด้านความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รายวิชา
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และรายวิชา
ผูป้ ระกอบการทางสังคม
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ผสู้ อนและพี่เลี้ยงการ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ “กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และความเป็ นผูป้ ระกอบการและ
นวัตกรรม (Entrepreneurship and
Innovation)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์
คณะทํางานพิจารณาคัดเลือก
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ ปี การศึกษา 2561
กรรมการมูลนิธิการศึกษาและ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ

17.

18.
19.

คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ
คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ

20.

คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ

21.

คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ
คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ
คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ

22.
23.

หน่วยงานที่รบั บริการ

รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

สํานักงาน
ผศ.ดร.วรพจน์
คณะกรรมการนโยบาย
อังกสิทธิ์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)

สํานักงาน
ผศ.ดร. กนกพร
คณะกรรมการนโยบาย
กังวาลสงค์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)

มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มูลนิธิการศึกษาและ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส
ประเทศไทย)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอี จังหวัดสมุทรสาคร
ทางการเงิน จังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการบริหารสมาคมไทย สมาคมไทยโลจิสติกส์และ
โลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
การผลิต (TLAPS)
เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะพาณิชยศาสตร์และ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ปารเมศ
วรเศยานนท์
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ

ดร.วัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วินยั หอมสมบัติ
ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
กฤษเจริญ
ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
กฤษเจริญ
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ลําดับ บริการวิชาการด้าน

รายชื่อโครงการ

24.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ

25.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

26.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

27.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือใน
การวัดศักยภาพของทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

28.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการ

29.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการ

30.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

31.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

32.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

33.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

34.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณ
วารสารวิชาการ
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในการตัดสิน
รางวัล SISO (Social Innovation
Support Unit)
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความในวารสารวิชาการ

35.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความในวารสารวิชาการ

หน่วยงานที่รบั บริการ

รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

วารสารวิทยาศาสตร์และ ดร. ปารเมศ
เทคโนโลยี
วรเศยานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. ปารเมศ
วรเศยานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. ปารเมศ
วรเศยานนท์
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา ดร. รังสรรค์
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ เกียรติภ์ านนท์
ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารสังคมศาสตร์
ดร.วัชรพจน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร ทรัพย์สงวนบุญ
วิโรฒ
การประชุมวิชาการทาง
ดร.วัชรพจน์
ธุรกิจและนวัตกรรม
ทรัพย์สงวนบุญ
ทางการจัดการ ระดับชาติ
และนานาชาติ
วารสาร Transportation
ดร.วินยั หอมสมบัติ
Research
การประชุมวิชาการ APDSI ดร.วินยั หอมสมบัติ
2018
วารสาร International
ผศ.ดร. กนกพร
Journal of Industrial
กังวาลสงค์
คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร. กนกพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กังวาลสงค์
วารสารไทยการวิจยั
ผศ.ดร. สรวิชญ์
ดําเนินงาน (Thai Journal of เยาวสุวรรณไชย
Operations Research)
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ผศ.ดร. สรวิชญ์
เยาวสุวรรณไชย
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ลําดับ บริการวิชาการด้าน

รายชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รบั บริการ

The Asia-Pacific Decision
Science Institute
International Conference
(APDSI)
วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
วารสาร Thai VCL Journal

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
กฤษเจริญ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

วารสารบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

36.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการ

37.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการ

38.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

39.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

40.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

41.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

42.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

43.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
(SPUSCON2018)
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ

44.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ

45.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

46.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาร่างงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจยั

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
สํานักวิจยั และพัฒนา
สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวฒ
ั น์
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย
รังสิต
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
กฤษเจริญ
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
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เป้าหมายที่ 3 พัฒนา GMI ให้มีความเป็นสากล (Internationalization)
กลย ุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นสากลในองค์กร


การมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB

เพื่อเป็ นการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการ
สอนด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับสากล คณะจึงสมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 และผ่านการรับรอง
รายงานฉบับแรก (Eligibility Report) ในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาได้ผ่านการรับรองรายงานประเมินตนเองใน
เบื้องต้น (Initial Self-Evaluation Report: ISER) อีกด้วย
ในแต่ละปี AACSB จะจัดสัมมนาหลากหลายหัวข้อเพื่อเปิ ดโอกาสให้คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์
และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง ได้เข้าร่วมรับฟั งเกณฑ์มาตรฐานที่มกี ารปรับปรุงอยู่เป็ นระยะๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ตามมิติต่างๆของ AACSB ซึ่ งผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และรับฟั งประสบการณ์จากทั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญของ AACSB รวมถึ งผูบ้ ริ ห ารของคณะทางด้า นบริ ห ารจัด การที่ ผ่า นการรับ รองมาตรฐาน
AACSB แล้ว เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง
ต่อไป
ที่ผ่านมาทีมผูบ้ ริหารและคณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เข้าร่วม
การสัมมนาในระดับนานาชาติของกลุม่ คณะทางด้านบริหารจัดการ จํานวน 6 ครัง้ ดังนี้
1. The 5th International Business School
Shanghai Conference 2014 ระหว่ างวันที่
9-11 ตุลาคม พ.ศ.2557
2. AACSB Accreditation Conference 2015,
Shanghai ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม
พ.ศ.2558
3. AACSB Annual Accreditation Conference:
Asia Pacific 2016, Singapore ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
4. AACSB: Assurance of Learning Seminar, India ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2560
5. AACSB Business Accreditation Seminar, Hangzhou, China ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
6. AACSB: Assurance of Learning Seminar, Singapore ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2561
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AACSB TIMELINE
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 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานชัน้ นําระดับนานาชาติ
เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2561 National Taipei
University of Technology (NTUT) ได้จัด พิ ธี เ ปิด
หลักสูตร EMBA รนุ่ ที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือ
กับ บัณฑิต วิ ทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน์
ท รั พ ย์ ส ง ว น บุ ญ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย พั ฒ นา
นัก ศึ ก ษาและภาคี ค วามร่ ว มมื อ และ Dean of
College of Management, Taipei Tech เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 GMI ได้ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย National
Kaohsiung First University of Science & Technology
ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเดิ นทางมาศึ กษาดงู าน
นํ า โดย ผศ.ดร.วรพจน์ อั ง กสิ ท ธิ์ คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลัย การจัด การและนวั ต กรรม ผศ.ดร.ทวี ศั ก ดิ์
กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและภาคีความร่วมมือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ
ห้อง 809 อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ 8
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เป้าหมายที่ 4 พัฒนาค ุณภาพการบริหารจัดการสูก่ ารเป็น
High Performance Organization
กลย ุทธ์ที่ 4 สร้างต้นแบบการจัดการให้กบั สังคม


กิจกรรมการพัฒนาบ ุคลากร

กิจกรรมพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ในด้าน
การทําวิจยั และเทคนิคการสอน

การอบรมเรือ่ ง Development of Mobile
App with Airtable.com
โดย ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 สําหรับบุคลากร
เพื่ อ พั ฒ นาการทํา งานในสํา นั ก งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรด้ ู า้ นการ
ทํางานเป็นทีม (Coaching “Powerful Team”)
โดยผศ.ดร.ทวี ศั ก ดิ์ กฤษเจริ ญ และอาจารย์ก ลุ ธิ ด า
รุ่ง เรื อ งเกี ย รติ เป็ นวิ ย ากร จั ด ขึ้ น ในวั น เสาร์ที่ 4 ถึ ง
อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ที่ มี ค วามสนใจในการพั ฒ นาตนเอง และต้อ งการ
เสริมสร้างทักษะการเรี ยนรูด้ า้ นการทํางานร่วมกันเป็ น
ทีม ซึ่ งเป็ นหนึ่งในทักษะสําคัญของผูเ้ รียนในศตวรรษที่
21 เพราะไม่ว่าการทํางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในวิชา
เรียน หรือการทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นในชีวิตการทํางานจริง
ทุกคนล้วนต้องอาศัยทักษะในการทํางานเป็ นทีม เพื่อจะได้
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฐ า น ะ ส ม า ชิ ก ข อ ง ที ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ทีมให้บรรลุอย่างมีประสิทธิผล

โครงการศึกษาด ูงานโครงการหลวง และ
เรียนรง้ ู านมหาวิทยาลัยกับช ุมชน มจธ.
ประจําปี 2561
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่ อ ให้บุค ลากรตระหนัก และเกิด จิต สํา นึก
สาธารณะในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรูแ้ นวทางการบริหารจัดการจาก
โครงการหลวง และเรียนรูง้ านมหาวิทยาลัยกับชุมชน
มจธ. และยังเปิ ดโอกาสให้บุค ลากรสํานัก งานมีส่ว น
ร่วมในการเสนอความคิดเห็ น และสามารถนําความรู้
และแนวทางการบริหารจัดการจากโครงการหลวงและ
จากการเรี ย นรู้ง านมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุม ชน มจธ.
สามารถนํา มาปรั บ ใช้ใ นการบริ ห ารจั ด การในการ
ทํางานในหน่วยงานได้
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 กิจกรรมทําน ุบําร ุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานทําบ ุญประจําปีและเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 GMI จัดงานทําบุญประจําปี และเลี้ยง
ฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ GMI
ได้ร่วมกันบวงสรวงพระพรหม สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4
ณ บริเวณลานด้านหน้ามหาวิทยาลัย และประกอบพิธีทาํ บุญ
ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จาํ นวน
9 รูป พร้อมรับนํา้ พระพุทธมนต์ ณ อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ 8
นอกจากนีไ้ ด้จดั พิธีทาํ บุญตามศาสนาอิสลาม และยังมีกิจกรรม
สันทนาการ จับฉลากของขวัญระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
GMI ซึ่งบรรยากาศภายในงานของความสนุกสนานและอบอุ่น

งานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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 กิจกรรมด้านภาคีความร่วมมือ
หลักสูตร Energy Business Management
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) สร้างหลักสูตร Energy Business
Management ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ได้รบั การออกแบบขึน้ สําหรับผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่
จะก้าวสูต่ าํ แหน่งบริหารระดับกลางในธุรกิจสายพลังงาน ผูเ้ ข้าศึกษาจะได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยงั ่ ยืน เทคโนโลยีพลิกโฉม
(Disruptive Technology) สําหรับโมเดลธุรกิจพลังงานในอนาคต เช่น Block chain
และการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของเทคโนโลยีดว้ ยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
(LCA) เริ่มอบรมวันที่ 27 ต.ค. 61 – 27 ม.ค. 62 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 –
16.00 น. ณ โรงแรม Jasmine City (BTS: อโศก, MRT: สุขมุ วิท)

ประช ุมความร่วมมือวิชาการ ด้านการพัฒนาดิจิทลั
วันที่ 31 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ให้การตอนรับ
คุณ ฉั ต รชัย คุณ ปิ ติ ลัก ษณ์ รองผูอ้ ํา นวยการสํา นัก งาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เพื่อ
หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาดิจิทลั ของประเทศในมิติ
ต่างๆ อาทิ Digital Startup และมิติ Digital Transformation ใน
การนี้ ดร.อานนท์ ทั บ เที่ ย ง ประธานสาขาธุร กิ จ ดิ จิ ทั ล
(DBM) ร่วมให้การต้อนรับ

55

GMI Annual Report 2018

คณะผูจ้ ดั ทํารายงานประจําปี 2561
ที่ปรีกษา






ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ กฤษเจริญ
ผศ.ดร.ช ุมพล มณฑาทิพย์ก ุล
ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบ ุญ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันค ุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคี
ความร่วมมือ

ผูจ้ ดั ทํา
นางสาวศศิญา ส ุทธส ุวรรณ นักพัฒนาการศึกษา

ผูต้ รวจอักษร/เนื้อหา
นางสาวศิรพ
ิ ร เป็นสูงเนิน รักษาการเลขาน ุการฯ

ออกแบบปก
นายภ ูวดล ชินจอหอ นักเทคโนโลยีการศึกษา

สนับสน ุนข้อมูล
หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ได้แก่
 งานบริการการศึกษา
 งานการเงิน
 งานบริการวิชาการ
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