
 
 



 
 

สารจากคณบดี  
 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มีเป้าหมายเพ่ือเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่น ามาประยุกต์ใช้ทาง 
ด้านการบริหารธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการเอกชนและภาครัฐ  

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการรังสรรค์ผู้น ามืออาชีพ ที่มีทักษะการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีแนวคิดการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
แนวคิดเชิงนวัตกรรม มีความเป็นผู้น าและความเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตท่ีจบออกไป
มีคุณสมบัติเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคม  

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรีที่น าการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานกับการบริหารธุรกิจมาสร้างองค์
ความรู้ สร้างบุคลากรเพ่ือสร้างผลกระทบต่อสังคมขยายในวงกว้างในระดับประเทศให้ได้  

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการและสังคม และ
กิจกรรมส าคัญต่างๆ โดยจักเห็นว่าบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี  

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
ต่อสาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา 
 

 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  



  รายงานประจ าปี 2562 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานประจ าปี 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานของคณะในทุกพันธกิจตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 คณะมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่วางไว ้ดังรายละเอียดโดยสรุปดังนี้       

เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การเป็น Social Change Agent คณะมีกลยุทธ์การสร้างคนที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mind) และความคิดเพื่อสังคม 
(Social mind) โดยมีภาวะผู้น า (Leadership) เป็นรากฐาน ทางคณะจึงได้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-based education in learning & teaching) และ เสริมสร้างนักศึกษาที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) รวมทั้งความคิดเพื่อสังคม (Social mind) ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะ 
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งหมด 15 กิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ 
จากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ร่วมบรรยายทั้งในวิชาเรียนและเวทีสาธารณะ  
(GMI Forum) ด้านกิจกรรมนักศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งยัง
มีโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และแนวคิดที่มีความเป็นสากล วิธีการปฏิบัติต่างๆ ท่ีทันสมัย 
ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิต และสามารถน าไปปรับใช้ กับการประกอบธุรกิจหรือ  
การท างานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลได้ 

เป้าหมายที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องและมีนวัตกรรม คณะมีกลยุทธ์ที่สร้างงานวิจัยด้านการจัดการ 
เพื่อตอบโจทย์อย่างมีคุณค่า ซึ่งทางคณะมีนโยบายสนับสนุน การให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ส าหรับนักศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับทุน จ านวน 16 คน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง 
แบ่งเป็น พิมพ์ในวารสารนานาชาติจ านวน 4 เรื่อง พิมพ์ในวารสารระดับชาติจ านวน 14 เรื่อง บทความในงานสัมมนา
ระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง และ บทความในงานสัมมนาระดับประเทศจ านวน 3 เรื่อง  หนังสือจ านวน 1 เล่ม งานบริการ
วิชาการสังคม จ านวน 124 งาน  

เป้าหมายที่ 3  พัฒนา GMI ให้มีความเป็นสากล  (Internationalization) คณะมีกลยุทธ์สร้างความเป็นสากล 
ในองค์กร โดยมีเป้าหมาย คือ การได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ 
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB) ซึ่งมีนโยบายให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร 
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาความร่วมมือกับ National Taipei University of Technology (NTUT) ส าหรับการเปิดหลักสูตร 
Double Degrees for Executive Master Program in Business Administration (EMBA) รุ่นที่ 6 โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับ University of Missouri ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการการท างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน  

เป้าหมายที่ 4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น High Performance Organization คณะมีกลยุทธ์ 
สร้างต้นแบบการจัดการให้กับสังคม โดยการปรับปรุงการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
ทางคณะมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยจัดโครงการและกิจกรรม
การส่งเสริมความสามารถตามสมรรถนะให้กับบุคลากรตลอดทั้งปี และในปีที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรอย่างต่อเนี่อง รวมทั้งได้น าหลักการ
การพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านการศึกษา Ed-PeX มาปรับใช้ในการประจ าที่ส าคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัยฯ 

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการปรับปรุงเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
ของมหาวิทยาลัยฯ   
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[1] 
 

ประวัติความเป็นมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation) หรือที่รู้จัก 

ในช่ือ GMI นั้น ก่อตั้งข้ึน ในปี พ.ศ. 2545 จากแนวคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ที่ต้องการสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการในการพัฒนาระบบการบริหารของมหาลัยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีการผลักดันให้เกิดการสร้างความ
แข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการ (Management Strengthening) โดยให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
หรือโครงการ 6+1 Flagships ในขณะนั้น โดยเริ่มต้นจากทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่บนฐานของศาสตร์
ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย นั่นคือวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีปณิธานในการสร้างสรรค์ทรัพยากร
บุคคลที่พรั่งพร้อมด้วยทักษะของการเป็นนักบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมส าหรับการแข่งขันส าหรับในสังคมการท างาน 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จึงมีพันธกิจส าคัญในการให้บริการองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการผ่าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แก่ผู้สนใจเรียนในระดับปริญญาโท และบุคคลหรือองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกอื่นๆ ท่ีต้องการค าปรึกษา และความช่วยเหลือในด้านบริหารจัดการในมิติต่างๆรวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะในการเป็น
ผู้น าที่มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องการสร้างหลักสูตรด้านบริหารจัดการที่มีความแตกต่าง
จากสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ทั้งยังเล็งเห็นแนวโน้มของการพัฒนาประเทศที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์  

ซึ่งในช่วง 2 ปีแรกของการก่อตั้ง GMI นั้น จึงเปิดเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขา คือ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบริหารโครงการ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มผู้สนใจ
เรียนหลัก คือ วิศวกร และผู้ที่ท างานในภาคการผลิตซึ่งจบทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
อีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสต้ิง และสาขาวิชาการจัดการส าหรับเป็นผู้ประกอบการ 
เนื่องด้วยผู้บริหารของทางคณะทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนาแผนแม่บททางโทรคมนาคมของประเทศประกอบกับกระแส
การขยายตัวของตลาดที่มีผู้ที่สนใจน าองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปต่อยอดในการ
ท าธุรกิจของตนเอง GMI จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรดังกล่าว และถือว่าเป็นการเสริมจุดแข็งของทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
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พ.ศ. 2553 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของคณะ เนื่องจากคณะได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร โดยการทบทวนถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะประกอบกับเสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งรวมไปถึงผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและนักศึกษาในขณะนั้น ที่ต้องการให้เปิดสาขาวิชาที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น โดยมีการ 
บูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ท าให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็น 4 หลักสูตร และยังคงหลักสูตรเดิมไว้ 
2 หลักสูตร คือ  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ   

ส าหรับหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                

โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้ จะมีสาขาวิชาเอกเฉพาะทาง ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบริหารโครงการ (Project Management)  
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management)  
3. สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management)   
4. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management)  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (Financial Engineering and Management) เฉพาะหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
6. สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
พ.ศ. 2554 ทางคณะได้เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ทั้ง 4 หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ นอกจาก GMI 

ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้สนใจเรียนหลักที่เป็น วิศวกรแล้วนั้นทางคณะยังเล็งเห็นกลุ่มผู้ที่ท างานในภาคการผลิตซึ่งจบจากทาง สาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่มีความสนใจซึ่งจบทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็สามารถมาเรียนได้
เช่นเดียวกัน 

พ.ศ. 2555 คณะได้สมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB)  เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ 
และการจัดการในระดับสากล และมีกระบวนการประกันผลการเรียนรูข้องนักศึกษา โดยคณะถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานส าคญั
ที่ก าลังด าเนินการและปรับปรุงการด าเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานอย่างสม่ าเสมอ โดยแต่ละรายวิชาผู้สอนจะตั้ง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากนั้นจึงก าหนดหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 
ในรายวิชานั้นพร้อมกับระบุกิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ (Teaching & Learning Activities) โดยอาจารย์สามารถประเมินผล
การเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้านการจัดการของนักศึกษาแต่ละคนได้  

พ.ศ. 2558 ทางคณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในวาระครบรอบหลักสูตร 5 ปี ทั้งยังมีการปรับชื่อบางหลักสูตร และ
บางสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ปรับช่ือใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง ปรับช่ือใหม่เป็น สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล 

พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเป็น มืออาชีพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการ โดยให้ความส าคัญ ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้
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ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
เดิม ภายใต้การประสานงานอันดีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

และในปี พ.ศ. 2562 นี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น ง่ายต่อการจดจ ามากขึ้นทั้งยังให้ความหมายในแง่ของการจัดการและนวัตกรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรมนี้ได้มีการด าเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน GMI 
ผลิตมหาบัณฑิตไปแล้ว 2,960 คน และปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้ง 2 ช้ันปีจ านวน 297 คนใน 4 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรใช้
เวลาเรียนโดยปกติ 2 ปีการศึกษา และมีหน่วยกิตรวมระหว่าง 39-42 หน่วยกิต โดยทางคณะจะยังคงพัฒนามาตราฐานการ
ด าเนินงานและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 

ผู้น าท่ีมีนวัตกรรม มมีโนธรรม และโลกยอมรับ 
Global Recognition, Moral Integrity and Innovative Leaders 

 

พันธกิจ 

รังสรรค์  ผู้น ามืออาชีพ พร้อมสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาด้านบริหารจดัการด้วยการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม   
การวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการวิชาการแก่สังคมที่ยั่งยืน 

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

“คุณค่า 4 มิติของบุคลากร GMI” 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และกระตือรือร้น  
ในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและองค์กร ให้สามารถด าเนินธุรกรรมได้ในเวทีการค้าที่การแข่งขันตัดสินกันด้วยความรวดเร็ว  
ความเป็นเลิศทางการให้บริการ เทคโนโลยีที่ล้ าหน้า และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่า  
ทั้ง 4 มิติ คือ 
 

 

มิติด้านความร่วมมือ (Collaborative Dimension) 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ทักษะการเจรจาและการต่อรอง  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง นวัตกรรม
และการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นฐานส าคัญของมิติอื่นๆ 
 
 

มิติด้านนวัตกรรม (Innovative Dimension)  
ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการน าเสนอ
ทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคและ สังคม และความคิดสร้างสรรค์ มิติด้านนวัตกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมที่จะถูกถ่ายทอดให้ผู้ เรียนโดยผ่านทาง
กระบวนการทางนวัตกรรม ที่มีองค์ประกอบส าคัญ 9 ประการ คือ แรงบันดาลใจ 
(Inspiration) ใจใฝ่รู้ (Inquiring) รอบรู้ข่าวสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) 
ริเรู่ม สร้างสรรค์ ( Initiative) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มีส่วนร่วม (Involvement) 
กระตุ้นส่งเสริม (Instigate) และบูรณาการ (Integration)  
 

 

มิติด้านภาวะผู้น า (Leadership Dimension)  
ผู้ น า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์  ( Visionary Leader)  ที่ ส า ม า ร ถส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร 
(Organizational innovation) และน าไปปฏิบัติได้จริง คือ นักปฏิวัติทางองค์กร 
(Organizational revolutionist) ที่กล้าตัดสินใจอย่างมีหลักการ และมีองค์ประกอบท้ัง 
9 ประการของกระบวนการทางนวัตกรรม ย่อมน าพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มิติของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Dimension) 
เป็นผู้มีแนวคิดทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงกรอบความคิดของนวัตกรรม ซึ่งนับว่าเป็นสูตรส าเร็จที่น ามาซึ่งศักยภาพใน
การแข่งขันที่ได้เปรียบและยั่งยืน เป็นผู้น าทางด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
และผู้ประกอบการทางนวัตกรรม (Innopreneur)  
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การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (Rebranding GMI)  
 

  

 

 

 

สัญลักษณ์เดิม 

 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร GMI (Rebranding)  ใหม่ เมื่อเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2562 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการปรับโฉมภาพลักษณ์องค์กรให้ดูมีความทันสมัยขึ้นมีมิติ 
ด้านความหมายมากข้ึน ซึ่งรวมถึงสีสันท่ีสะท้อนความเป็น GMI มากยิ่งข้ึน ทั้งยังง่ายต่อการเป็นที่จดจ าแก่บุคคลทั่วไป 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์นี้เป็นการแสดงความหมายของการผสมผสานกันระหว่าง 2 องค์ความรู้  คือ สีน้ าเงิน 
คือ การจัดการ และสีเทา คือ นวัตกรรม ซึ่งตรงกับช่ือคณะ และเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงจุดที่ผสมผสานกัน
ระหว่าง 2 องค์ความรู้ และต าแหน่งที่ตัดกันนั้นอยู่ในจุดขวาบน ซึ่งเป็นจุดต าแหน่งทิศทางที่ก้าวไกลไปข้างหน้า  ส่วน สีเขียว 
คือ ปัญญา ที่สามารถสร้างได้ที่ GMI 

 

 

 

 

 
 

 

สัญลักษณ์ใหม่ 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย / อธิการบดี 

รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณบดี 

เลขานุการคณะ 

ส านักงานคณบดี 

• งานธุรการ/สารบรรณ 
• งานการเงิน 
• งานพัสด ุ
• งานแผนและงบประมาณ 
• งานประกันคุณภาพ 
• งานบริการการศึกษา 
• งานกราฟฟิก/ประชาสัมพันธ ์
• งานบริการวิชาการ 
• งานคอมพิวเตอร์/โสตทัศนูปกรณ์ 
• งานสนับสนนุกิจกรรมพิเศษ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
และซัพพลายเชน (M.Sc) 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (MBA.) 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ (MBA.) และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (M.Sc) 

- สาขาวิชาการบริหารจัดการองคก์ร (MBA.) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (M.Sc) 
- สาขาวิชาการบริหารโครงการ (M.Sc) และ (MBA.) 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (M.Sc) และ (MBA.) 
- สาขาวิชาการจัดการอสังหารมิทรัพย์ (M.Sc) และ (MBA.) 
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (M.Sc) และ (MBA.) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม 

ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 
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คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
 

 การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ  
โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และ 
รักษาการเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์ 

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี   

ดร.การัณย์ อังอุบลกุล 

ศ.ดร.ภูมิ ค าเอม    

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ 

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 
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โครงสร้างผู้บริหาร 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณบดี 
ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 

 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ 

 

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม 

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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โครงสร้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล  

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 

ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย  

ผศ.ดร.กนกพร กังวานสงค์ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิง
นวัตกรรม 
(Master of Business Administration in Innovative Entrepreneurship 
Management) 

 

 

 

  

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ  ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล 

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์  

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(Master of Business Administration Program in Management) 

 

 

  

  

ดร.วินัย หอมสมบัติ  
 

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์  
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 

ดร.สุขยืน เทพทอง  
 

ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุล 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(Master of Science Program in Management)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ 
 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 
 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง 

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ ์
 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 
 

ดร.ปฐมพงศ์ จัยวัฒน ์
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ผู้ได้รับรางวัลประจ าปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.2561 ด้านบริการ 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม ศิษย์เก่า GMI ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 
ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.2561 ด้านบริการ 

U Power Digital Idea Challenge Season 3 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(DBM) ทีม Infullteam (นิศารัตน์ ภคธนังเลิศมาลัย และ ศศิวิมล  
นิวาตานนท์) และทีม Athena (ณัฐวรรณ วงศ์พร้อมสุข) โดยมี  
ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัล The Best Idea ในการแข่งขันแผน
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง งาน U Power Digital Idea Challenge Season 3 
ระดับปริญญาโท จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่ งประ เทศไทย กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณ Mentors ทั้ง 3 คน คือ ดร.สุขยืน  
เทพทอง , ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ และ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม  
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

งานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจ าปี 2562 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธ์ และ  
ดร.สุรภาพ รายะนาคร ซึ่งได้รับร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 
มจธ. ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

  

นางสาวศิริพร เป็นสูงเนิน   
รักษาการเลขานุการฯ 

นางสาวนภสร รักษาราษฎร์                     
นักพัสด ุ

นางสาวปาจรีย์ ชาญวานิชกจิ
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

นางธนัญชนก พุ่มพวง 
นักบริหารการเงิน 

นางสาวศศิญา สุทธสุวรรณ
นักพัฒนาการศึกษา 

 

นายศุภชัย แสงทอง                             
นักคอมพิวเตอร์ 

นายศรายุทธ อับดุลเราะห์มาน 
นักบริหารงานทั่วไป 

นางสาววิไลลักษณ์ หรรษา 
นักบริการการศึกษา 

นางสาวนันทิยา เถื่อนพังเทียม  
นักบริการการศึกษา 

นายภูวดล ชินจอหอ 
นักเทคโนโลยีการศึกษา 

 

นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง     
นักบริการการศึกษา 
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บุคลากร 
 

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและนวัตกรรมประจ าปี 2562  จ านวน 35 คน โดยจ าแนกเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 22 คน และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 10 คน และลูกจา้งมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  

ประเภท 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. 

สายวิชาการ 

อาจารย์ประจ า - - 15 8 5 2 

ขอยืมตัว - - 2 1 1 - 
ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ 

- - 5 5 - - 

สายสนับสนุน 

พนักงานประจ า 4 6 - - - - 

ลูกจ้างมหาลัย 1 - - - - - 

รวม 5 6 22 14 6 2 

    ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 
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หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 
 

  

GMI 

Master of Science Program in Logistics and 
Supply Chain Management (LGM) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

Master of Business Administration in Innovative 
Entrepreneurship Management (EPM) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

Master of Science Program in Management (MSc) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

- สาขาวิชาการบริหารโครงการ 
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ 

 

Master of Business Administration Program in 
Management (MBA) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 

- สาขาวิชาการบริหารโครงการ 
- สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
- สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร 
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การผลิตบัณฑิต  
1. จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวตักรรม มีนักศึกษาในปัจจุบัน ช้ันปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2 จ านวนทั้งหมด 297 คน  

หลักสูตร / สาขา ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคปกต ิ 6 9 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคพิเศษ 17 21 

รวม 23 30 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (MBA.) 37 29 

รวม 37 29 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (M.Sc.) 0 0 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (M.Sc.) 0 0 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (M.Sc.) 2 0 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (M.Sc.) 1 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (M.Sc.) 10 0 

รวม 13 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (MBA.) 10 13 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MBA.) 17 12 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (MBA.) 14 13 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (MBA.) 22 24 

สาขาวิชาการบรหิารจดัการองค์กร (MBA.) 20 20 

รวม 83 82 

รวม 156 141 
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2. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร / สาขา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคปกต ิ 10 6 9 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคพิเศษ 20 17 21 

รวม 30 23 30 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (MBA.) 38 37 29 

รวม 38 37 29 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (M.Sc.) 0 0 0 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (M.Sc.) 2 0 0 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (M.Sc.) 1 2 0 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (M.Sc.) 0 1 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (M.Sc.) 17 10 0 

รวม 20 13 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (MBA.) 13 10 13 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MBA.) 15 17 12 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (MBA.) 20 14 13 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (MBA.) 11 22 24 

สาขาวิชาการบรหิารจดัการองค์กร (MBA.) 19 20 20 

รวม 78 83 82 

รวม 166 156 141 
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3. จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

หลักสูตร / สาขา พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคปกต ิ 8 13 4 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (M.Sc.) ภาคพิเศษ 43 44 21 

รวม 51 57 25 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (MBA.) 35 38 28 

รวม 35 38 28 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (M.Sc.) 2 1 0 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (M.Sc.) 1 2 2 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (M.Sc.) 0 1 1 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (M.Sc.) 0 1 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ (M.Sc.) 17 13 17 

รวม 20 18 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ (MBA.) 15 16 23 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MBA.) 21 8 12 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (MBA.) 0 6 23 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ (MBA.) 11 16 10 

สาขาวิชาการบรหิารจดัการองค์กร (MBA.) 25 28 18 

รวม 72 74 86 

รวม 178 187 159 
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ข้อมูลงบประมาณ 
      

         (หน่วย : ล้านบาทต่อปี) 
รายละเอียด แผน ผล 

1. งบประมาณรายรับ 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 11.49 10.00* 
รายได้จากการศึกษา 47.23 39.29 
รายรับจากงานวิจัย 1.00 0.15 
รายรับงานบริการ 20.00 12.31 
รายรับอ่ืนๆ  
-จัดสรรคค่าตอบแทน 25% คืนต้นสังกัด 
-ค่าบริหารจดัการโครงการบริการวิชาการ 
-ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย ์       
จากหน่วยงานอื่น/ NTUT 
-รายรับจากนักศึกษาสละสิทธ์ิ 
-ค่าเช่าพ้ืนท่ี NTUT 
-ISOO  

8.57 6.93 

รวมรายรับ 88.29 68.68 
2. งบประมาณรายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24.10 27.73 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 44.32 15.59 
ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 00.00 2.05 
หักเข้ามหาวิทยาลัย 14.17 11.97** 
หักเข้าหน่วยงาน 2.3 5.57 
รวมรายจ่าย 84.89 62.91 
3. งบประมาณคงเหลือ 3.4 5.77 

 
ข้อมูลจากระบบ Axapta ส าหรับช่วงปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
*เงินอุดหนุนจากรัฐ ตามแผนงบประมาณรายรับ  
**ยอดเงินหักเข้ามหาวิทยาลัย มีการประมาณการจัดสรรรายรับค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 12 ล้านบาท  
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ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ มจธ.  

ฉบับท่ี 12 
AACSB Standard มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(Initiative) 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

ค่าเป้าหมาย  
ปี62 (Target) 

Person in 
charge 

 เป้าหมายท่ี 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การเป็น Social Change Agent   
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mind) และความคิดเพ่ือสังคม (Social mind) โดยมีภาวะผู้น า 
(Leadership) เป็น รากฐาน 
1.1 การเรียนการสอนด้วยวิธีท่ีมุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Outcome-based Learning & 
Teaching) 

Standard 4: Student 
Admissions, 
Progressions, and Career 
Development 
Standard 8: Curricula 
Management and 
Assurance of Learning 
Standard 9: Curriculum 
Content 
Standard 10: Student-
Faculty Interaction 
Standard 11: Degree 
Program Educational 
Level, Structure, and 
Equivalence 

1. ชุมชนนักปฏิบัติด้านการเรียน
การสอน 
 - เชญิวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากครฯุ 
(เชิญเป็นบางวิชาในแต่ละสาขา) In 
classroom 
-จัดกิจกรรม Active Learning 

1. 1.  ร้อยละของรายวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงรุก (Active Learning)  

2. ร้อยละ 30 3.  

2. การปรับหลักสูตร MSc 
(Logistics & SCM), MSc 
(Management), MBA 
(Management) 

4. 2. หลักสูตรผ่านการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยัและ
ได้รับการรับรองจาก สกอ.  

5.  6.  

1.2 นักศึกษาท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) 
และ/หรือความคิดเพื่อสังคม (Social 
mind) 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
นักศึกษา Outside classroom 
(entrepreneurial spirit 
attributes/ social mind 
attributes): hosted by GMI 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี entrepreneurial spirit 
attributes/ social mind attributes จากกิจกรรม
ส่วนกลางของคณะ 
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เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ มจธ.  
ฉบับท่ี 12 

AACSB Standard มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย  

ปี62 (Target) 
Person in 
charge 

Standard 12: Teaching 
Effectiveness 
Standard 13: Student 
Academic and 
Professional 
Engagement 

2. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
นักศึกษา Outside classroom 
(entrepreneurial spirit 
attributes/ social mind 
attributes): hosted by 
external parties 

4. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี entrepreneurial spirit 
attributes/ social mind attributes จากการเข้า
ร่วมโครงการพิเศษตามความสนใจ 

  

เป้าหมายท่ี 2  ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องและมนีวัตกรรม 

กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยด้านการจัดการเพ่ือตอบโจทย์อย่างมีคุณค่า 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องเพื่อนวัตกรรม Standard 2: Intellectual 
Contributions, Impact, 
and Alignment with 
Mission 
Standard 15: Faculty 
Qualification and 
Engagement 

2) 1. กลุ่มนักวิจัยท่ีสนใจการท างาน
วิจัยร่วมกัน (จัดหาทุนวิจยั
และผู้ช่วยวิจยั /Matching 
ทุนวิจัย) 

3) 5. จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการสนับสนุนเงินจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4) 2 5)  

2. โครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญา
เอก ด้านการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน 

6) 6. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่
มหาวิทยาลยัให้การยอมรับ (ISI/SCOPUS)  

7) 2 ผลงาน  

3. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
แบบเต็มเวลา จ านวน 10 ทุนต่อปี 
(และ matching กับทุนเพชรพระ
จอมฯ อีก 10 ทุนต่อปี) 
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เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ มจธ.  
ฉบับท่ี 12 

AACSB Standard มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย  

ปี62 (Target) 
Person in 
charge 

4. การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการในท่ีประชุม
นานาชาติ 

2. 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องจากงานบริการ
วิชาการและสังคม 

4. 1. การส่งเสริมให้นักศึกษาเลือก
โจทย์การท าวิจัยจากองค์กรหรือ
สังคม (Seed money) 

5. 7. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีมีการถา่ยทอดหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิง
สาธารณประโยชน์ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 20 6.  

7. เป้าหมายท่ี 3  พัฒนา GMI ให้มีความเป็นสากล  (Internationalization) 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นสากลในองค์กร 
3.1 GMI ได้รับการรับรองจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
บริหารธรุกิจระดับนานาชาติ  

Standard 1-15 1. บุคลากรของ GMI มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
AACSB 

11. 8. GMI พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจาก AACSB 
ภายในปี พ.ศ.2564  

รายงาน Final 
SER เสร็จ
สมบูรณ ์

 

3.2 GMI มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานช้ันน า
ระดับนานาชาต ิ

Standard 1: Mission, 
Impact, Innovation 

1. ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานช้ัน
น าระดับนานาชาติเชิงรุก (active 
activities)  

9. จ านวนกิจกรรมเชิงรุกที่เกิดจากความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและ/หรือหน่วยงานช้ันน าระดับ
นานาชาติ 

2 กิจกรรม  

10. จ านวนนักศึกษาหรืออาจารยท์ี่เข้าร่วมกิจกรรม
กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานช้ันน าระดับ
นานาชาติ 

5 คน  

3.3 บุคลากรมี Exposure to English Standard 6: Faculty 
Management and 
Support 

1. โครงการส่งเสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษต่างๆ (เช่น Movie 
party) 
 
 
 
 

11. จ านวนโครงการส่งเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ
ต่างๆ 

1 โครงการ  
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เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ มจธ.  
ฉบับท่ี 12 

AACSB Standard มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
(Initiative) 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย  

ปี62 (Target) 
Person in 
charge 

เป้าหมายท่ี 4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น High Performance Organization 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างต้นแบบการจัดการให้กับสังคม 
4.1 การปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

Standard 1-15 1. การส่งเสริมให้เกดิการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

13. 12. จ านวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน  

 

Standard 14: Executive 
Education 
Standard 15: Faculty 
Qualification and 
Engagement 

2. การจัดตั้งกลไกหรือมาตรการ
เพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการเพือ่
สังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

14. 13. จ านวนของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

15. 15 คน 16.  

4.2 GMI Smart Office Standard 5: Faculty 
Sufficiency and 
Deployment 
Standard 6: Faculty 
Management and 
Support 
Standard 7: Professional 
Staff Sufficiency and 
Deployment 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14. ร้อยละของแบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ท่ีใช้ใน
คณะ 

ร้อยละ 30  

2. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ 

15. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามระดับที่
คาดหวัง 

ร้อยละ 60  
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มจธ. ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสู่การเป็น Social Change Agent   
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) ความคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative mind) และความคิดเพื่อสังคม (Social mind) โดยมีภาวะผู้น า (Leadership) 
เป็น รากฐาน 
 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Outcome-based Learning) ซึ่งมีการด าเนินการโดยการเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF)  รวมถึ งการประกันคุณภาพหลักสูตร  นอกจากนี้   
ยังมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้  (Assurance of Learning-AOL) ตามการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB) เพื่อใช้เป็นการ
ประกันคุณภาพของการเรียนการสอนด้วยวิธีท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 โดยหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความ
ทันสมัยและตามความต้องการของตลาด ทั้งยังคงสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศท่ีส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมได ้โดยทางคณะยังส่งเสรมิให้นักศึกษามี
จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurial spirit) และคิดเพื่อสังคม(Social mind) ทางคณะยังมีการเชิญ
ผู้เชีย่วชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาให้ความรู้และค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวตักรรมท าการเปดิสอนทั้งหมด 4 หลักสตูร 8 สาขาวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้  
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M.Sc. Program in Logistics and Supply Chain Management 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ทางด้านการบริหารจัดการและศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

โดยบัณฑิตสามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐบาลที่มุ่งเน้นการก าหนดนโยบายโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน  ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโลจิ
สติ กส์ และซัพพลาย เชน  เ ช่น  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร โลจิ สติ กส์   
ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง  
ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายน าเข้าส่งออก เป็นต้น 

 

 

 

MBA. Program in Innovative Entrepreneurship Management 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ ทักษะ และแนวคิด
ส าหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มุ่ งเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษาจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม  บ่มเพาะ
นักศึกษาสร้างโอกาสทางธุรกิจและประเมินความเสีย่งท่ีเกิดจากโอกาสนั้น บูรณา
การนวัตกรรมเข้าสู่ตัวแบบทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีก
ทั้งบริหารจัดการธุรกิจโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยองค์ความรู้เชิงลึกและ
กว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการคิดและการคิดเชิงออกแบบ  
การจัดการเชิงพาณิชย์และกลยุทธ์นวัตกรรม แผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการตลาด การเงิน
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้
นั กศึ กษา เป็ นผู้ ป ระกอบการที่ มี น วั ตกรรมทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีอันรวดเร็วของโลก 
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MBA. Program in Digital Business Management (DBM)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจยุคใหม่ สู่ยุคดิจิทัลเปลี่ยน
โลก (Digital Disruption) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้ านการจัดการดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy)  
ของประเทศ องค์ความรู้รวมถึงการจัดการโทรคมนาคม การจัดการบรอดคาสติ้ง การจัดการไอซีทีสมัยใหม่ ซึ่งต้องการน า
เครื่องมือและนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ด้านดิจิทัลมาสร้างการ
เติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเริ่มจากการปรับพื้นฐาน
นักศึกษาให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะในศตวรรษที่ 21 
รวมถึงภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการบริหาร
จัดการ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารองค์กร กลยุทธ์ 
จากนั้นเพิ่มทักษะ ความรู้ และการวิจัยเพื่อน าเครื่องมือดิจิทัลไป
บริหารธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้ผ่านกรณีศึกษา และผ่านการฝึก
ปฏิบัติ จริ ง  รวมถึ งความรู้  Enterprise Architecture, Agile 
Organization, Cyber Security และ Startup ตัวอย่างหัวข้อที่
ตอบโจทย์อนาคตคือ 1) Digital Transformation in Business, 
2 )  Digital Marketing, 3 )  Data Science and Big Data 
Analytics for Competitiveness, 4 )  AR/ MR Application 
and Business Development, 5 )  Design Thinking & 
Foresighting for Sustainability, 6)  Laws and Regulations 
in Digital Era, 7) Economics for Digital Disruption และ 8) 
Digital Risk Management and Digital Governance เป็นต้น 

 
MBA. Program in Organization Management (OGM)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร 

 
โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ผู้บริหารองค์กรต้องตอบค าถาม

ตัวเองแล้วว่าคุณจะก้าวทันและคิดไปให้ไกลกว่าคนอื่นได้อย่างไรหากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะที่มีการแข่งขันสูง  สาขาวิชา
การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) จะติดอาวุธทางปัญญา และเสริมสร้างสมรรถนะในหลากหลายมิติ 
เช่น มิติภาวะผู้น า การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร มิติการพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์  มิติการจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กร และมิติการจัดการสมรรถนะองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และเป็นที่ไว้ใจของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง  เพราะเราเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารหรอื
ผู้น าที่เก่งและดีเปรียบเสมือนคนคุมหางเสือเรือที่คอยก าหนดทิศทางของเรือ
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เราจึงพร้อมที่จะรังสรรค์คุณให้
เป็นผู้บริหารองค์กรมืออาชีพ 
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MBA. Program in Project Management (PJM)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ  

 
สาขาวิชาการบริหารโครงการได้รวบรวมองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานสากล  

มาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่ประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ การสื่อสารและการน าเสนอใน
รูปแบบต่าง เพื่อพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะในการบริหารโครงการ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารโครงการ  
ที่มีความซับซ้อน มีความเสี่ยง และเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในด้านระยะเวลา ต้นทุน และคุณภาพ

ของสินค้าและบริการ เนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมวิชาพื้นฐานใน
การบริหารธุรกิจ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านการบริหารขอบเขต
โครงการ การวางแผนด้านตารางเวลา การบริหารต้นทุน การบริหารงาน
คุณภาพ การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารการสื่อสารภายในทีมและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารความเสี่ยง  

 
 

 
MBA. Program in Real Estate Management (REM)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี

การให้ความรู้พื้นฐานท้ังทางด้านการเงิน การบัญชี กลยุทธ์การตลาด นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆ โดย
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาต่างๆ และมีการน าเสนอผลงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ ภายในช้ันเรียน และนอกสถานท่ี โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาแนะน า และให้แนว
ทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 

MBA. Program in Technology and Innovation Management (TIM)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 
“เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” ได้เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการแข่งขันของธุรกิจ 

และอุตสาหกรรม แต่องค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เต็มที่ เนื่องจากองค์การเหล่ านั้น
ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการก าหนดบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปในกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน  
ขององค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้ก าหนดบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย กลยุทธ์ และการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการแข่งขัน

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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จ านวนนักศึกษาและการรับนักศึกษา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมีแผนการรับนักศึกษา ในปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 185 คน แต่เนื่องจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทั้ง 5 สาขาวิชาได้มีการปิดปรับปรุงหลักสูตร ส่วนหลักสูตรอื่น 
ทั้ง 3 หลักสูตรยังมีการเปิดรับตามปกติ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 141 คน 
 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
แผนการรับ 

(คน) 
จ านวนผู้สมัคร 

(คน) 
จ านวนรับลงทะเบียน 

(คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
ภาคพิเศษ 

30 22 21 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
ภาคปกต ิ

10 6 9 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการ
เชิงนวัตกรรม 

40 28 29 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

สาขาวิชาการบรหิารจดัการองค์กร 25 23 20 

สาขาวิชาการบรหิารโครงการ  20 16 13 

สาขาวิชาการจดัการอสังหาริมทรพัย์ 20 25 24 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  20 13 12 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล 20 13 13 

รวมทั้งสิ้น 185 146 141 
 
** หลักสูตรที่มีการปิดปรับปรุงและยังไม่มีการเปิดรับในปี พ.ศ. 2562 
ข้อมูลจากงานบริการการศึกษาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาถือเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียนหรือกิจกรรมภายในหลักสูตรที่จัดขึ้น ทางคณะยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะนักศึกษารวมถึงบุคลากรศิษย์เก่าหรือ บุคคลภายนอก ที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GMI Forum “A Series of Marketing and Brand 
Management” 

โครงการ GMI Forum “A Series of Marketing and 
Brand Management”  ใ น หั ว ข้ อ  “ Strategic Marketing 
Management :  A Case Study of Ampol Food” โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อ านวยการส่วนงานการตลาด กลุ่ม
บริษัท อ าพล ฟู้ดส์ มาเป็นวิทยาการบรรยายเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด โดยเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในองค์กรชั้นน า และเป็นการให้บริการวิชา
การแก่สังคมแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2562 

GMI อาสา คร้ังท่ี 1 “สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ" 

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการ GMI อาสา ครั้งที่  1  
“สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ" ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยบุคคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายกึ่งถาวร) เพื่อชะลอ
การไหลของน้ าในช่วงฤดูฝน ทั้งยังลดการกัดเซาะ การชะล้าง
รวมถึงการพังทลายของดินริมธารน้ า ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ า
ในฤดูแล้ง  
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GMI Forum "A Series of Strategic Management" 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมจัดกิจกรรม 
GMI Forum "A Series of Strategic Management"  ในหัวข้อ 
" Crafting your strategy in the disruptive business 
environment"  โ ดย  คุณอิษฎ า  หิ รัญวิ วัฒน์ กุ ล  Managing 
Director, The Boston Consulting Group Thailand เ มื่ อ วั น
เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

ศึกษาดูงาน บริษัท SCG 

เ มื่ อ วั นที่  28  กุ มภาพันธ์  2562  ดร . วั ช รพจน์   
ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความ
ร่วมมือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม และส านักยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
ณ บริษัท SCG โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้พนักงาน 
มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

EPM ศึกษาดูงานบริษัทในเครือ CP 

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารของบริษัท ซีพีแรม จ ากัด ลาดหลุม
แก้ว เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต กิจกรรม 
โลจิสติกส์ภายในโรงงาน และการกระจายสินค้า หลังจากนั้น
เดินทางไปศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทอง  

GMI Open House 2019 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดงาน GMI 
Open House 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีการ
ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก จากนั้นอาจารย์ และนักศึกษา ของแต่
ละสาขา ได้มาแนะน าข้อมูลหลักสูตร และเล่าถึงประสบการณ์         
การเรียนและกิจกรรมต่างๆของสาขาทั้ง 8 สาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 
มกราคม 2562 
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พัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัด
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้า
รับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรจากสถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้การเสริม
ภาพลักษณ์ มารยาทในการเข้าสังคม การแต่งกาย และการ
น าเสนองานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2562 

 

 
นิทรรศการ “โอกาสและอนาคตของไทยกับ 6 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

หลักสูตรการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิง
นวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “โอกาสและอนาคตของไทย
กับ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้สะท้อน
ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย ใน
บริบทของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการ
เชิงนวัตกรรม ที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคม เพื่อค้นหาหรือสร้างโอกาสในการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ที่น า เสนอสินค้า และตอบสนองความต้องการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ นิทรรศการ “โอกาสและอนาคต
ของไทยกับ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” เมื่อวันเสาร์ที่  11 
พฤษภาคม 2562 

GMI Leadership Camp 2019 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาภายใต้โครงการ GMI Leadership Camp 2019 
ณ โรงแรมไอยธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นคณะกรรมการนักศึกษาทั้ง 2 ช้ันปี ของทั้ง 8 
สาขาวิชา เมื่อวันท่ี 1 - 2 มิถุนายน 2562  
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โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
บริษัท Delta Electronics Industries 

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ ประเทศไต้หวัน ของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยได้เยี่ยมชมและศึกษางานที่บริษัท Delta 
Electronics Industries ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ก า ร  จั ด ก า ร ร ะบบก า ลั ง ไ ฟฟ้ า  ( Power management 
solutions) และบริษัท Tesla หนึ่งในผู้น ารถยนต์ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบกฎระเบียบ หลักสูตร ระบบการ
เรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย  

อบรมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยในมนุษย์” 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เรียนเชิญ 
คุณณมล วรปรีดา มาเป็นวิทยากรอบรมจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์  ส าหรับนักศึกษา (ครั้ งที่  1)  การอบรมครั้ งนี้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยในมนุษย์ ให้ทราบแนวทางปฎิบัติด้านจรรยาบรรณ และหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการท าวิจัย ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2562 
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กิจกรรม GMI สานสัมพันธ์ สานรักษ์สู่ทะเล 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม 
"GMI สานสัมพันธ์ สานรักษ์สู่ทะเล" ณ Royal Palace Hotel & 
Royal Twins Palace Hotel พัทยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และคณาจารย์ 
โดยมีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับน้องใหม่  นอกจากนี้ยังมี 
กิจกรรม CSR ร่วมกันปลูกปะการัง ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  
ก อ งพล น า วิ ก โ ย ธิ น  จ . ร ะ ย อ ง  โ ด ย กิ จ ก ร ร ม จั ด ขึ้ น เ มื่ อ 
วันท่ี 7- 8 กันยายน 2562  

พิธีไหว้ครู GMI ปีการศึกษา 2562 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการจัดพิธี
ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562  เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 
2562 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท
ให้แก่นักศึกษา โดยภายในงานยังมีคณาจารย์ และนักศึกษา GMI 
เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น 

ศึกษาดูงาน Toyota & Yusen Logistics 

นั กศึ กษาหลั กสู ต รการจั ดการส าหรั บกา ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานโตโยตา้ 
บ้านโพธิ์ เพื่อเรียนรู้การออกแบบซัพพลายเชนและกิจกรรมโลจิ
ส ติ ก ส์  แ ล ะ  Central Logistics Center ของบริ ษั ท  Yusen 
Logistics เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 
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พิธี ปั จฉิ มนิ เทศให้ กั บผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561  

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัด
พิธีปัจฉิมนิ เทศให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้กล่าวแสดงความ
ยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และได้มีการมอบเกียรติ
บัตรส าหรับนักศึกษาดีเด่นในด้านผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
และคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
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เป้าหมายที่ 2  ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องและมีนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างงานวิจัยด้านการจัดการเพื่อตอบโจทย์อย่างมีคุณค่า 

การสนับสนุนทุนการศึกษา  
1.  ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
(Petchra Prajomklao Scholarship) ปีการศึกษา 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการด าเนินโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท่ีมีศักยภาพและความสามารถและมีความ
ใฝ่รู้  ซึ่งมีค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร และเมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ  
ในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน ฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติม  
จนส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีผู้ได้รับทุนจ านวน 3 คน คือ 

รายช่ือผู้ไดรับทุนการศึกษา สาขา จ านวนเงิน(บาท) 
1. นางสาวพิมพ์ชนก แป้นไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(ภาคปกติ) 
164,500 

2. นาวสาววิมลณัฐ เครือฮ่อง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(ภาคปกติ) 

164,500 

3. นางสาวเบญจวรรณ คุณวิโรจนล์ักษณ ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล (ภาคพิเศษ) 244,000 
 

2. ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis Grant: TG) 

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดท าโครงการทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ (Thesis Grant: TG) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ ทั้งยังมีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนดและส าหรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์นี้ คณะสนับสนุนงบประมาณทุนละ100,000 บาท โดย  
ในปี 2562 นี้ยังไม่มีการขอทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ ์ 

3. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (Publication Grant : PG) 

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่
นักศึกษาที่ขอทุนเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการ (งานวิจัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณ์ที่ก าหนดจะแบ่งลักษณะการเผยแพร่ผลงาน เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

• งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มี Peer Review จ านวน 4,000 บาท  
โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานด้วยตนเองเท่านั้น 

• งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ เพื่อขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 4,000 บาท 
• งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี Peer Review จ านวน 8,000 บาท 

โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานด้วยตนเองเท่านั้น 
• งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้รับการอ้างอิงจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (TCI) จ านวน 12,000 บาท 
• งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ เพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร จ านวน 12,000 บาท 

โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้
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ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความวิจัย สาขา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. นายฐิติวุฒิ  
ธรรมพงศ์พันธ ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์
ของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

2. นายณัฐณิชา  
กิจแสวง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้และการยกเลิกการ
ใช้บริการสปา: การศึกษาเชิงคุณภาพ 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

3. นายณัฐธวัช  
บุญทิน 

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

4. นายณัฐวัชร์  
อุตมวุฒิก าจร 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสารท า
ความเย็นของผู้บริ โภคผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

5. นายธนาคม 
ศรีศิริทรัพย์ 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าเหล็กรูปพรรณของ
ผู้บริโภคในพ้ืนท่ีโดยรอบจังหวัดร้อยเอ็ด 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

6. นายมาตุภมูิ  
แย้มบุญชู 

พฤติกรรมการค้นหาผู้สอนพิเศษผ่านแอปพลิเค
ชั น โ ท ร ศั พท์ มื อ ถื อ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

7. น.ส.สมภัสสร  
บริสุทธ์ินฤดม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการและ
ซื้อสินค้าสกรีนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

8. น.ส.เบญญทิพย์  
ยิ่งยง 

ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มใน
การตกลงว่าจ้างระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า 

สาขาวิชาการจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

9. น.ส.แสงรัตน์  
เกตุแก้ว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ครมีกันแดด
ของกลุ่มผู้ไม่ใช้ครีมกันแดด 

สาขาวิชาการจดัการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

4,000 

10. น.ส.ปริตรา  
มั่นเหมาะ 

การจ าลองสถานการณ์เพื่อลดเวลารอคอยของ
ผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

12,000 

11. น.ส.ลักษณา
ภรณเ์กษรทอง 

การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแฟช่ัน
ออนไลน์ด้วยวิธี Extreme Learning Machine 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

4,000 

12. น.ส.ปารณยี์  
พึ่งวิชา 

ศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อ
เครื่องประดับ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”
Clustering of Jewelry Purchasing 
Behaviour through Social Network” 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 12,000 

13. นายอานนท์  
หย่องฮวย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ”
Factors Affecting the Acceptance of 
Linking Data between Government and 
Business Sectors” 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 12,000 
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ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความวิจัย สาขา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
14. นายวัชริศ  
สุริยาอาภรณ ์

Network Structures of Currency and 
Cryptocurrency Markets 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและ
การจัดการ 

8,000 

15. น.ส.ลักษณา
ภรณ์ เกษรทอง 

การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแฟช่ัน
ออนไลน์ด้วยวิธี Extreme Learning Machine 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

4,000 

16. น.ส.กรกนก  
บุญสุข 

FSSER INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
BANKING AND FINANCE, MANAGEMENT, 
INFORMATION SCIENCES, HUMANITIES & 
SOCIAL SCIENCES (FMIHS) 

สาขาวิชาการบริหารจัดการ
องค์กร 

8,000 
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งานวิจัย งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม 

 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการจ านวน 15 เรื่อง และมีหนังสือ 1 เล่ม 
ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ จ านวน 4 เรื่อง ในวารสารระดับชาติ จ านวน 14 เรื่อง งานตีพิมพ์ในงาน
สัมมนาระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง และงานตีพิมพ์ในงานสัมมนาระดับประเทศ จ านวน 3 เรื่อง โดยมีรายระเอียดดังนี้ 

1. งานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี - Preuk Choosunga, Weerawate Uttob,c, Panida Boonyaritthongchaia,c, 
Thananya Wasusrid, Chalermchai Wongs- Areea, 2 0 1 9 , Ethanol vapor 
releasing sachet reduces decay and improves aroma attributes in mulberry 
fruit, Food Packaging and Shelf Life 22 (2019)" 

ดร.ปฏภิาณ แซ่หลิม่ - Sae- Lim, P.  & Jermsittiparsert, K.  2 0 1 9 .  Audit Committee and Earning 
Quality.  International Journal of Innovation, Creativity and Change.  6 ( 2 ) : 
335-347. 

- Sae-Lim, P. & Jermsittiparsert, K. 2019. Is the Fourth Industrial Revolution 
a Panacea? Risks toward the Fourth Industrial Revolution:  Evidence in the 
Thai Economy.  International Journal of Innovation, Creativity and Change. 
5(2): 732-752. 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง - Achara Suksakorn, Arnon Tubtiang, 2019, " The Acceptance and 
Effectiveness of Interactive Online Learning in Virtual Faceto-Face Learning 
Technology" International Journal of Innovation and Learning, International 
Journal of Innovation and Learning 

 

2. งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล - พรศรี ลีลาพัฒนวงศ์ และทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2562, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยี : กรณีศึกษายานยนต์ไฟฟ้าประเภทยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน (รย.1)”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีท่ี 42, ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 
2562, หน้า 129-144. 

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี - อภิญญา พงษ์ปรีชา, ธนัญญา วสุศรี, 2562, "การศึกษาปัจจัยของการเป็นศูนย์กลางโล
จิสตืกส์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" , วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 152-170. 

- ปริตรา มั่นเหมาะ, ธนัญญา วสุศรี, 2562, "การจ าลองสถานการณ์เพื่อลดเวลารอคอยของ
ผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี" , วารเภสัชศาสตร์อีสาน 
2562; 15(2) : 51-62. 

- ภัทรพร กัลยา, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, ธนัญญา วสุศรี, 2562, "การพยากรณ์อุปสงค์ที่ไมส่มา่
เสมอ และมีปริมาณที่แปรปรวนมากส าหรับยาที่มีอัตราการหมุนเวียนช้า กรณีศึกษา
โรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย", วารเภสัชศาสตร์อีสาน 2562; 15(1) : 82-92 

ดร.ปฏภิาณ แซ่หลิม่ - Patipan Saelim, 2019, "Leadership Competencies in Turbulent Environment", 
Journal of MCU Peace Studies, No.7, Vol.6, November-December 2019 
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ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ - Varanya Tilokavichai, Parameth Voraseyanont, 2019 , An empirical study on 
relationship between the development and improvement of manufacturers 
in Eastern Economic Corridor’ s logistic performance management, The 5 th 
National and International Conference on Administration and Management, 
11 February 2019, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพยส์งวนบุญ - Sapsanguanboon W. and Faijaidee W. (2019) Competencies Assessment of 
Supply Chain Personnel Using the Conceptual Framework of SCOR Model: A 
Case Study of a Public Company in Thailand, KKBS Journal, Vol.3 No.3. 

- Kongkitcherdchu V.  and Sapsanguanboon W.  ( 2019)  The Study of Factors 
affecting Buying Decision for Takeaway Fast Food in CBD, WMS Journal of 
Management, Vol. 8, No.2 

- ปิริญญา เฟื่องเพียร, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, 2562, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผ้าม่านและอุปกรณ์ตกแต่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร , วารสารเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีท่ี 15, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้าท่ี 92-104.  

- พัชรินทร์ ชินกลาง, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, 2562, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ผักสดผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร, วารสารบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –  มิถุนายน 2562, 
หน้า 39-47. 

- ณัฐศาสตร์  ปัญญานะ , วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ , 2562, การจัดกลุ่มผู้ส่งมอบด้วย 
Cluster Analysis เพื่อพัฒนาผู้ส่งมอบในธุรกิจค้าปลีก , วารสารเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ,  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562, 
หน้า 53-66. 

- เกศรา  สุภาสนันท์, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, 2562, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการคลินิกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร , วารสารวิชาการการตลาดและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562, หน้า 156-174. 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง - อานนท์ หย่องฮวย และ อานนท์ ทับเที่ยง, 2562, ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรบัการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ , Engineering Transactions, ปีที่ 22 
ฉบับที่ 1 (46), เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , หน้า 
41-47. 

- Clustering of Jewettery Purchasing Behaviour through Social Network,  วารสาร
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ฉบับเสริม ธันวาคม 2562 
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3. งานตีพิมพ์ในงานสัมมนาระดับชาติ 

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี - Issara Ruangngam and Thananya Wasusri, 2019, "Aggregate planning using 
mixed integer programing: a fruit juice concentrated factory case study", 
3 3 rd International Conference on Modelling and Simulation Caserta,  
June 11 - 14, 2019, Caserta, Area of Napoli, Italy 

- Montra Wongmayura, Thananya Wasusri, 2 0 1 9 , " Vessel Route 
Optimization For Offshore Marine Transport" , 3 3 rd International 
Conference on Modelling and Simulation Caserta,  June 11 - 14 , 2019 , 
Caserta, Area of Napoli, Italy 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจรญิ - Taweesak Kritjaroen, 2019, Impact of Leadership Styles (Transformational 
and Transactionl Leadership)  and Psychological Empowerment on 
Innovative Working Behavior: A Study of Private and Government-owned 
Telecommunication Companies in Thailand 

ดร.วรญัญา ตโิลกะวิชัย - Varanya Tilokavichai, Parameth Voraseyanont, 2019 , An empirical study 
on relationship between the development and improvement of 
manufacturers in Eastern Economic Corridor’ s logistic performance 
management, The 5 th National and International Conference on 
Administration and Management, 1 1 - 1 2  February 2 0 1 9 , Mahanakorn 
University of Technology, Bangkok, Thailand 

 

4. งานตีพิมพ์ในงานสัมมนาระดับประเทศ 

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ - ลักษณาภรณ์ เกษรทอง, กนกพร กังวาลสงค์, 2562, การพยากรณ์ปริมาณการสั้งซื้อ
สินค้าแฟช่ันออนไลน์ด้วยวิธี Extreme Learning Machine, การประชุมวิชาการการ
วิจัยด้านด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7-8 กุมภาพันธ์ 2562, เชียงใหม ่

ดร.ดั้นดุสติ โปราณานนท์ - Thuidoi, P., Porananond, D., 2019. Construction Risks in Façade Work: Case 
Study in A Construction Company. Proceeding of 57th Kasetsart University 
Annual Conference, 29 January-1 February 2019, Bangkok Thailand. 

ดร.สรุภาพ รายะนาคร - S. Rayanakorn and V. Suriyaarporn, 2 0 1 9 , Network Structures of Currency 
and Cryptocurrency Markets, The 2nd nternational Conference on Business, 
Informatics, and Management & The 2nd National Conference on Business, 
Informatics, and Management, Bangkok, Thailand, 17 August 2019. 

 

5. หนังสือ 

ดร.สุขยืน เทพทอง - สุขยืน เทพทอง, 2562, การลงมือท าอยู่เหนือกฎแห่งความส าเร็จทั้งปวง , ส านักพิมพ์ 
สุขยืน เทพทอง, 224 หน้า (ISBN: 9786164850361) 
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6. งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม 

รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
กฤษเจริญ 
 การฝึกอบรม 

ขออนุมัติท างานรับจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กองทุนการออมแห่งชาติกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
โครงการความผูกพันธ์ขององค์กรต่อบุคลากร บริษัท
ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด 

บุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.ชุมพล 
มณฑาทิพย์กลุ 
 
 
 

การฝึกอบรม 
Train the Trainer หลักสูตร 4: การจัดการพัสดุคง
คลังเชิงประสิทธิภาพ 

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
Train the Trainer # ห ลั ก สู ต ร  3: ก า ร จั ด ก า ร
คลังสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับธุรกิจยุคใหม่ 

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
Train the Trainer # หลักสูตร 2:การเจรจาต่อรองใน
กรจัดซื้อพร้อมฝึกปฏิบัติจริง 

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
Train the Trainer :เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
ส าหรับบุคลากรโลจิสติกส์ 

บุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.กนกพร 
กังวาลสงค ์
 
 

การฝึกอบรม 
โครงการกลไกการัฒนาและขยายผลการปรับปรุงหลัก
สุตรการเรียนการสอน  

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโซ่อุปทาน 

บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม 
โครงการออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคลังสินค้า และระบบสารสนเทศ 
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

บุคคลทั่วไป 

ดร.วัชรพจน์ 
ทรัพย์สงวนบุญ 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการโค้ชของ
หัวหน้างาน 

บริษัท จีซี โลจสิติกส์ 
โซลูช่ัน จ ากัด 

งานท่ีปรึกษา 

โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน มูลนิธิการศึกษา และ
วัฒนธรรมสมัพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศ
ไทย) 

มูลนิธิการศึกษา และ
วัฒนธรรมสมัพันธ์ไทย
นานาชาติ (เอเอฟเอส 

ประเทศไทย) 

การฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตร Certificate of GCL Modern 
logistice Management 

บริษัท จีซี โลจสิติกส์ 
โซลูช่ัน จ ากัด 

การฝึกอบรม โครงการหลักสูตร พัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม ่2/2562 บุคคลทั่วไป 

การฝึกอบรม โ ค ร งก า รหลั กสู ต ร  APICS Certified in Logistics 
Transportation and Distribution (CLTD) 

บุคคลทั่วไป 
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ดร.วชัรพจน์ 
ทรัพย์สงวนบุญ 
 งานท่ีปรึกษา โครงการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของ AFS ประเทศไทย 

มูลนิธิการศึกษา และ
วัฒนธรรมสมัพันธ์ไทย
นานาชาติ (เอเอฟเอส 

ประเทศไทย) 

การฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมหัวข้อ "การบริหารการกระจาย
สินค้า" 

บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็ก
เซลเลนซ์ จ ากัด 

การฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนสมัยใหม่ส าหรับ Omni-Channel 

บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล้ ดี
เวลลอปเม้นท์ เซนเตอร์ 

จ ากัด 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินคุณภาพผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินบทความ วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.ธนัญญา 
วสุศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

คณะท างานพิจารณาคัดเลอืกอุตสาหกรรมดีเด่น 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความระดับชาติ 4 บทความ วารสารปัญญาภิวัฒน ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความระดับชาติ 1 บทความ วารสารวิชาการศรีปทมุ 

วิทยากรบรรยายใน
รายวิชา 

วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยากรบรรยายใน
รายวิชา 

วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยากรบรรยายใน
รายวิชา 

ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล  
สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

วิทยากรบรรยายใน
รายวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตร บริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธรูกิจ วิทยาลยั

ราชพฤกษ์ 
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

รศ.ดร.ธนัญญา 
วสุศร ี
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตร บริหารธรุกิจ   
คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายงานการวิจัย  
สถาบันการจดัการปญัญา

ภิวัฒน ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบสารนิพนธ ์ วิศวกรรมอุตสาหการ มธ. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับคณะ.  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สจล. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การฝึกอบรม 
โ ค ร ง ก า ร  " Emerging lssues and Challenger in 
Logistics and SCM" 

บุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.พงษ์ชัย 
อธิคมรัตนกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ส านักนายกรัฐมนตร ี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแลระบบ 
National Single Window (NSW) 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

อนุกรรมาธิการและ
เลขานุการ 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิ เคราะห์  และ
ประเมินผลการติดตามการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

วุฒิสภา 

อนุกรรมาธิการ 
อนุกรรมาธิการโลจิสติกส์ คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 

วุฒิสภา 

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการจดัท าดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอ านวย
ความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรม
ไมซ์ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ  

สสปน. ส านักนายกรัฐมนตร ี

กรรมการ 
คณะกรรมการอ านวยการด้านการสื่อสารองค์กร 
สภากาชาดไทย 

สภากาชาดไทย 

กรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัล Excellent 
Logistics Management Award (ELMA) 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

กรรมการ 
คณะกรรมการส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ดร.วินัย หอม
สมบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบรหิารธรุกิจเชิง
นวัตกรรมและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ที่ปรึกษา 
การประเมินผลสมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
(Functional Competency) 

ส านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล กับ ส านักงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล มจธ. 

นักวิจัย 
การส ารวจ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร บริษัท 
ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด 

นักวิจัย 
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุน
การออมแห่งชาติ 

กองทุนการออมแห่งชาติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท างานเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเสนอกรอบการก ากับดูแลและประเมินผลการ
บริหารจัดการรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

กรมขนส่งทางบก และมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มจธ. 

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลใน
ต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
ประจ าปี 2562 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการ เรื่อง "แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส าหรับธุรกิจครอบครัวของผู้ประกอบการ" 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ การแข่งขันคัดเลือกทีมเพื่อเป็นตัวแทนเข้า
ร่วม 2019-20 CFA Institute Research Challenge 
in Thailand 

Bachelor of Economics 
(International Program), 
Faculty of Economics, 
Thammasat University 

วิทยากร 
Guest Lecturer:  Business Series -  PowerPoint 
for Business Workshop 

BBA International 
Program, Thammasat 

University 
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

วิทยากร 
โครงการสร้างผลงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. (R2R) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี

วิทยากร 
วิทยากรบรรยายโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) แก่ธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี

วิทยากร Course EC210 Introductory Economics 

โครงการวารสารศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะ

วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วิทยากร Course EC210 Introductory Economics 

โครงการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
ศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วิทยากร 
"การบริหารการเงินส าหรับธุรกิจ Startup" หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ FIBO 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

หัวหน้าโครงการ
และวิทยากร 

“การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการบริหารจัดการยุคใหม่” 
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ 
จ ากัด (มหาชน) 

หัวหน้าโครงการ
และวิทยากร 

หลักสตูรฝึกอบรม “Energy Business 
Management” 

GMI ร่วมด้วยบณัฑติ
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงิน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร 

การฝึกอบรม หลักสูตร บริหารธุรกิจด้วยการบริหารจัดการยุคใหม่ บุคคลทั่วไป 

ดร.บุญเกียรติ 
เอี้ยววงษ์เจริญ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Thailand Data Innovation Awards 
ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Asia Open Data Challenge 2019 
ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประกวดนวัตกรรม Green & Clean Hopital 
ประจ าปี 2561 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
ดร.มงคล  
อัศวดิลกฤทธ์ิ 

คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ดร.มงคล  
อัศวดิลกฤทธ์ิ 
 
 

คณะอนุกรรมการ วิศวกรอาสา 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
งานปรับปรุงส านักงาน ช้ัน 13 อาคารเอสพี (อาคาร A 
และ B) 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ดร.ปารเมศ 
วรเศยานนท์ 
 
 
 

การท าวิจัย การจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเกษตรแปรรุป 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

กองโลจิสติกส ์

การท าวิจัย การวิจัยอีอีซ ี
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

กองโลจิสติกส ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ทางวิชาการกับสังคม 
บุคลากรในสาขาวิชาชีพเดียวกันในฐานะผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับด้านนั้น 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เป็นวิทยากร เรื่องเทคโนโลยีและนวัตรกรรม มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร ์

ดร.รังสรรค์ 
เกียรติภ์านนท ์
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาโครงการ SCOR PTG 

วิทยากร บรรยาย Innovating your future @TOT TOT Academy 

วิทยากร บรรยาย Innovation Management @GCL GC Logistic 

วิทยากร บรรยาย supply Chain Analysic @GCL GC Logistic 

วิทยากร บรรยาย Data Analytics in Supply Chain iLop KMUTT 

วิทยากร Big Data Research in Healthcare @BDMS BDMS 

วิทยากร บรรยาย Innovation Management @CUTIP CUTIP 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินการประกวดนวัตกรรมภายในเครือ BDMS BDMS 

ดร.ปฏภิาณ 
แซ่หลิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากร 
หลักสตูร การบริหารโรงพยาบาลรุ่นที่ 48 หัวข้อการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร  

โรงเรียนบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะแพทย์

ศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

วิทยากร 
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระดมสมอง : 
ประเมิน และวางแผนจัดการความเสี่ยงประจาปี”     

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยากร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ดร.ปฏภิาณ 
แซ่หลิ่ม 
 

วิทยากร 
งานประชุมเชิงวิชาการ รายงานเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวรายไตรมาส  

ส านักง านปลัดกระทรวงก า
รท่องเที่ยวและกีฬา 

วิทยากร Risk Management for Logistics  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 

วิทยากร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

วิทยากร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 

กรมแพทย์ทหารเรือ 

วิทยากร Business Risk Management   
ภาควิชาคณติศาสตร ์

และสถติิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ดร.วรญัญา 
ติโลกะวิชัย 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่ปรึกษา ระบบ การบริหารจัดการคลังสินคา้  บริษัท โลจิซอฟท์ จ ากัด 
ที่ปรึกษา ระบบ Business Intelligence บริษัท โลจิซอฟท์ จ ากัด 

ที่ปรึกษา ระบบ Smart Delivery  
บริษัท ด าเนินสะดวก 
อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั 

วิทยากร 
กลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันด้วย
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิทยากร How to Reduce Logistics Costs 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิทยากร 
Automation Expo2019 - Digital Transformation 
in Logistics Management 

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น 
จ ากัด 

ดร.ดั้นดุสติ 
 โปราณานนท์ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 

จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษา 
การด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางการทหาร
กองทัพบก 

ส านักวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหาร กองทัพบก 

ที่ปรึกษาและ
วิทยากร 

Certificate of GCL Modern Logistics 
Management 

GC Logistics Solutions 
Co., Ltd. 
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รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานบริการวิชาการ รายชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับบริการ 

ดร.ดั้นดุสติ 
 โปราณานนท์ 
 

วิทยากร หลักสตูรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 13  
ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

วิทยากร 
Micro MBA: Driving Business with Smart 
Management 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ 
จ ากัด (มหาชน) 

วิทยากร 
วิชาการวางแผนและกระบวนการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม หลักสตูรเภสัชศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดร.อานนท์  
ทับเที่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรม
สู่ดิจิทัล  

ส านักงานเลขาธิการศาล
ยุติธรรม 

อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเฉพาะกิจ 
ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ข้าราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

วิทยากร การเปลีย่นแปลงศาลยุติธรรมสูด่ิจทิัล ส านักงานศาลภาค 7 

วิทยากร การเปลีย่นแปลงศาลยุติธรรมสูด่ิจทิัล 
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล 

คณะบริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 

อนุกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุข
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ

นักวิจัย 
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ ใ ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

นักวิจัย 
อิ ท ธิ พลที่ มี ผ ลต่ อก ารตั ดสิ น ใ จย้ า ย เค รื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

ผู้บริหารโครงการ 
หลั กสู ตรประกาศนี ยบัต ร  AR Application and 
Business Development 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

การฝึกอบรม 
โครงการหลักสูตรการพัฒนาธุ รกิ จดิ จิทั ลด้ วย
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) Applications 
พร้อมงบประมาณส าหรับโครงการฯ 

บุคคลทั่วไป 
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7. อาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

รายช่ือ ประเภททุน ระยะเวลา จ านวนเงิน 
1. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ 2562 2 ป ี 150,000 บาท 
2. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ 2562 2 ปี 150,000 บาท 

 

8. Institutional Review Board (IRB) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 เนื่องด้วยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมนั้นเป็นคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนด้านการจัดการ การบริหาร
องค์กรท าให้งานวิจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทางคณะจึงเล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของ
นักศึกษาและคณาจารย์ จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจะต้องมีการอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านจริยธรรม
แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลงานวิจัยนั้นๆ 

 

เลขทะเบียนใบประกาศ รายช่ือ 
KMUTT-IRB-60-0092 รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี

KMUTT-IRB-60-0094 ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ 

KMUTT-IRB-60-0143 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ 

KMUTT-IRB-60-0150 ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธ์ิ 

KMUTT-IRB-60-0154 ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจรญิ 

KMUTT-IRB-60-0155 ดร.สุขยืน เทพทอง 

KMUTT-IRB-60-0157 ดร.ดั้นดุสติ โปราณานนท์ 

KMUTT-IRB-60-0158 ดร.วรรษมา แสงปลั่ง 

KMUTT-IRB-60-0160 ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย 

KMUTT-IRB-60-0161 ดร.วรญัญา ตโิลกะวิชัย 

KMUTT-IRB-61-070 ดร.วินัย หอมสมบตั ิ

KMUTT-IRB-61-137 ดร.วัชรพจน์ ทรัพยส์งวนบุญ 

KMUTT-IRB-61-190 ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ ์

KMUTT-IRB-61-192 ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ 

KMUTT-IRB-61-348 ดร.ปฐมพงศ์ จัยวัฒน ์

KMUTT-IRB-61-349 ดร.ปฏภิาณ แซ่หลิม่ 
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เป้าหมายที่ 3  พัฒนา GMI ให้มีความเป็นสากล  (Internationalization)  
กลยุทธ์ที ่3 สร้างความเป็นสากลในองค์กร 
การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taipei Tech เปิดหลักสูตร Executive MBA รุ่นที่ 6 
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 National Taipei University of Technology (NTUT) ได้จัดพิธีเปิดหลกัสตูร 
Executive MBA (EMBA) รุ่นที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ 
อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และภาคีความร่วมมือ และ Dean of College of Management, Taipei Tech ตลอดจนคณาจารย์และศิษยเ์ก่าหลกัสตูร 
EMBA ทุกรุ่น 

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ University of Missouri 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือกับ University of 
Missouri ด้านการพัฒนานักศึกษาและ Service Learning มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท า งาน 
ของมหาวิทยาลัยกับชุมชนร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นักวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ มจธ ราชบุรี เข้าร่วมหารือ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน AACSB 

 

 

 

 

 
 เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับสากล คณะจึงสมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน  The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และผ่านการรับรองรายงานฉบับแรก (Eligibility 
Report) จวบจนถึงปัจจุบันพ.ศ 2562 คณะฯ ได้ผ่านการยอมรับรายงาน Initial Self-Evaluation Report (iSER) ฉบับที่ 3  
ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการจัดท ารายงานประเมินตนเองฉบับสุดท้าย (Final SER) และส่งรายงานดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคม 
2563 จากนั้นเข้าสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน (Peer Review Team Visit) โดยมีก าหนดการเยี่ยมชม
ในเดือนมีนาคม 2564  

 
GMI-AACSB Journey  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
นอกจากน้ีในแต่ละปี AACSB จะจัดสัมมนาหลากหลายหัวข้อเพื่อเปิดโอกาสให้คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้าร่วมรับฟังเกณฑ์มาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยู่เป็นระยะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตามมิติต่างๆ ของ AACSB ซึ่งผู้เข้าร่วม
สัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และรับฟังประสบการณ์จากทั้งผู้เช่ียวชาญของ AACSB รวมถึงผู้บริหารของคณะทางด้าน
บริหารจัดการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB แล้ว เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของตนเองต่อไป  
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 ที่ผ่านมานั้นทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการสัมมนาในระดับนานาชาติของกลุ่ม
คณะทางด้านบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี ้

ปี พ.ศ. หัวข้อที่เข้ารับการอบรม วันที่ สถานที่ 
2556 

 
• Assurance of Learning Seminar, Bangkok 21 - 22 มีนาคม ประเทศไทย 
• Applied Assurance of Learning Seminar, Bangkok 22 - 23 มีนาคม ประเทศไทย 

2557 • The 5th International Business School Shanghai 
Conference 2014 9 - 11 ตุลาคม 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2558 • AACSB Accreditation Conference 2015, Shanghai 
23 - 27 พฤษภาคม 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2559 • AACSB Annual Accreditation Conference: Asia 
Pacific 2016, Singapore 29 - 31 พฤษภาคม 

ประเทศ
สิงคโปร ์

2560 • Seminar on Assurance of Learning for AACSB, New 
Delhi 

22 - 23 สิงหาคม 
ประเทศ
อินเดีย 

• Business Accreditation Seminar, Hangzhou 27 - 28 
พฤศจิกายน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2561 • Assurance of Learning Seminar I, Singapore 
6 - 7 มีนาคม 

ประเทศ
สิงคโปร ์

2562 • Business Accreditation Seminar 25 - 26 มีนาคม ประเทศไทย 

• Assurance of Learning Seminar I 27 - 28 มีนาคม ประเทศไทย 

• Assurance of Learning Seminar II 29 - 30 มีนาคม ประเทศไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

GMI-AACSB Retreat 2019 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้จัดงาน GMI-AACSB Retreat 
2019 ในธีมของ “Assurance of Learning” ส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา อีกทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังได้เรียนรู้และท าความเข้ากระบวนการประกันคุณภาพตาม
แนวทาง AACSB เพื่อเป็นการตอกย้ าถึงระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น 
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เป้าหมายที่ 4  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็น  
High Performance Organization  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างต้นแบบการจัดการให้กับสังคม 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Sit & Sip กับอธิการบดี 

กิจกรรม "Sit&Sip กับอธิการบดี" จัดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2562 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลกรของบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมกับอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  
ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีและคณะบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอด
นโยบายการบริหารให้กับบุคคลากรได้รับทราบเข้าใจแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

การอบรมการใช้โปรแกรม Airtable 

อบรมการใช้โปรแกรม Airtable โดย ผศ.ดร.สรวิชญ์  
เยาวสุวรรณไชย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ส าหรับบุคลากร 
GMI เพือ่พัฒนาทักษะและกระบวนการท างานภายในส านักงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพ
พิทักษ์ และชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2562 นั้นทางคณะได้เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ และชุมชน
บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ
คนในองค์กรและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน ทั้งยังน าแนวคิด
ที่ได้จากศึกษาดูงานไปปรับใช้ในองค์กร 
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                 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีรดน้ าด าหัวเทศกาลวันสงกรานต์ 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ที่จะมาถึง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดให้
มีพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะฯ 
ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามประเพณีแบบไทย ทั้งนี้ยัง
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้
ยังมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยความอบอุ่นและ
ความบันเทิงในเวลาเดียวกัน 

กิจกรรม GMI น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 

กิจกรรมเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น 
ทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสเีหลืองและกิจกรรม
สัมพันธ์แฟนพันธุแ์ท้เกี่ยวกับในหลวง ร.9 เมื่อวันวันที่ 10 ตุลาคม 2562  

พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวั ตกรรม ได้ ร่ วมวา งพวงมาลา  เนื่ อ ง ในวั นคล้ ายวั นสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 หน้าลานพระบรมรูป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 

 

ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์           คณบดี 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และภาคคีวามร่วมมือ 

 

ผู้จัดท า 

นางสาวปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

 

ผู้ตรวจอักษร/เนื้อหา 

นางสาวศิริพร เป็นสูงเนิน  รักษาการเลขานุการฯ 

 

ออกแบบปก 

นายภูวดล ชินจอหอ  นักเทคโนโลยีการศึกษา 

 

สนับสนุนข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ได้แก่ 

• งานบริการการศึกษา 
• งานการเงิน 
• งานบริการวิชาการ 
• งานประกันคุณภาพ 
• คณาจารย์ GMI 
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