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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวตักรรม 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  บัณฑติวิทยาลัย 

     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     คณะวิทยาศาสตร์ 

     คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร................................... 

  ชื่อหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Innovation and Industrial Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม) 

      ช่ือย่อ: วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม) 

  ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Master of Science (Innovation and Industrial Management)    

    ช่ือย่อ: M.Sc. (Innovation and Industrial Management)     

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

 

 



                                      2 
 

    5.2  ภาษาที่ใช ้

          ภาษาไทย เอกสารและตาํราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

      5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยสาํนักงานสภานโยบาย

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้จัดทาํโครงการที่สอดคล้อง

กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทาํ HiFi consortium เพื่อดําเนินการกับ

สถาบันร่วม ในปี 2563 มี 5 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมผลิตนิสิตเข้าเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตลอดระยะเวลา 2 ปี 

พร้อมพัฒนานวัตกรรมและวิจัยร่วมกบับริษัทปีละ 1 เร่ือง/นิสติ  1 คน 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพียงสาขาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  

  เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม 

คร้ังที่  5/2563 เม่ือวันที่ 19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 2/2563 

เม่ือวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 6/2563  

เม่ือวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 12/2564 

เม่ือวันที่ 14 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)....................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
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7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพที่ประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

  8.1 นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  8.2 นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต 

  8.3 นักบริหารจัดการนวัตกรรม 

  8.4 นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน 

  8.5 หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

  

ลําดบั

ที ่
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2533 

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ), 

2535 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), 2538 

 

Ph.D. (Materials Engineering), 

2550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  

The University of Sheffield, 

UK 

xxxxxxxx

xxxx 

2 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์           

คงประเสริฐ 

 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), 

2548 

Ph.D. (Industrial Engineering), 

2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

Grenoble Institute of 

Technology, FRANCE 

xxxxxxxx

xxxx 

3 อ.ดร.พสุ   

เรืองปัญญาโรจน ์

ศป.บ. (ศิลปะเคร่ืองประดับ), 

2553 

M.A. (Jewellery Silversmithing 

and Related Products), 2556 

ศป.ด., 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

Birmingham city University, 

United Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxx

xxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 10.1 บริษัทเอกชนที่ร่วมในโครงการร่วมสอนร่วมกบัภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม   

 10.2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จําเป็นตอ้งนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  รัฐบาลมีนโนบายอย่างชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับ

จากนี้  หลักการสาํคัญของการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 คือการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่ 

“Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงรวมถึง

การเปล่ียนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และการขับเคล่ือนประเทศด้วย

อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน้นภาคการผลิต

สินค้าและภาคบริการมากข้ึน กระบวนการขับเคล่ือนดังกล่าวต้องการการพัฒนาบุคลากรใน

ระดับอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างประเทศ ดังนั้นสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จึงได้จัด

การศึกษาที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการกาํหนดสมรรถนะของบัณฑิตให้มีทกัษะและศักยภาพ โดยทาํ

โครงการ HiFi ที่มีความเชื่อมต่อกับภาคเอกชน และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ในช่วง

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถดถอย การปรับตัวเร่ืองของการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรให้ทนัต้อนรับเศรษฐกิจใหม่เป็นเร่ืองสาํคัญ สาํหรับทุกองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม

ให้สามารถจัดการและยกระดับควบคู่กบัการสร้างแบรนด์และตอกยํา้การคงอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

ได้อย่างย่ังยืน 

      

 11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  ชนช้ันกลางเป็นพลังสาํคัญในการขับเคล่ือนของประเทศ และประเทศไทยจะยังคงประสบกบั

สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงและที่สาํคัญทั่ว

โลก ในสภาวการณ์ปัจจุบัน คือ COVID-19 ซ่ึงเป็นความเสี่ยงข้ันสูงสุด ที่เกิด New normal ที่ทุกคน

อาจจะไม่คาดคิดมาก่อนทั้งทางด้านสังคม และวัฒนธรรมใหม่ๆ ซ่ึง ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของ

ประเทศไทยและทั่วโลกที่ต้องเผชิญในอนาคต ในการปฏริูปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนให้ได้ตามสภาวการณ์ สังคมในรูปแบบใหม่ 

ในสังคมดิจิทัล  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยไทยต้องเผชิญกับการจัดการพัฒนาคนชนช้ันกลางให้มีศักยภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และต้องทาํความเข้าใจถึงทศิทางและการสร้างโอกาสในการพัฒนา

กลุ่มคนชนชั้นกลางให้มีความเชื่อมโยงต่างๆ ไปสู่กลุ่มคนจนเมือง ที่จะเกดิช่องว่างทางสังคมในสังคมยุค

ใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตการวางแผนการผลิตบัณฑิตร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการ

ทาํงานของอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการโดยมีภาครัฐเข้ามากาํกบัและช่วยเหลือเชื่อมโยงการเรียนรู้  ให้

เกดิการพัฒนาแบบเพิ่มมูลค่าทางสงัคม ไปใช้ในการสร้างโอกาสตามสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

 หลักสูตรมีการพัฒนาเร่ิมจากการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับสาํนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ภายใต้โครงการ 

ITAP จากนั้นได้มีการส่งเสริมให้รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยร่วมกนัจัดต้ัง จากเดิมที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาํโครงการ SciFi ที่มีนิสิตปริญญาโทมีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้เหมือนกับเป็น

การทาํงานจริงโดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในปีการศึกษา 2562 และขยายวงกว้างข้ึนในปี

การศึกษา 2563 ให้เป็น โครงการ HiFi มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มเติม รวมทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย 

ดาํเนินการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามสายงานของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความ

ถนัดและโดดเด่น โดยการดาํเนินการของหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มาจากความต้องการของ

ผู้ประกอบการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและกาํหนดความต้องการของแรงงาน เพื่อให้ทาง สวทช. 

รับรองสนับสนุนทุนในการผลิตบัณฑิต แล้วจึงมีกระบวนการเร่ิมรับสมัคร ผ่านระบบของ HiFi 

consortium เพื่อสรรหาผู้มาทาํงานโดยทางบริษัทเป็นผู้ดาํเนินการ เม่ือได้ผู้เข้ามาทาํงานแล้ว จึงทาํการส่ง

รายช่ือให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เหมาะสมกับที่บริษัทและบัณฑิตต้องการเพื่อทาํการลงทะเบียน

การเรียนการสอนในหลักสตูรปริญญาโท  

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ต้องมี

การปรับตัวสูงให้เข้ากับยุคสมัยทางหลักสูตรต้องทาํการเปิดห้องเรียนและร่วมสร้างพันธมิตรในการ

จัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สนิ

ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกบัการทาํงานตามพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม มุ่งผลิตบัณฑติที่มีมาตรฐานและ

บุคลิกภาพเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม ดังนั้นการเป็นห่วงเชื่อมกบัภาคอุตสาหกรรมในการ

พัฒนานวัตกรรมกระบวนการและการสร้างแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่สาํหรับอนาคตและทันต่อ

การเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงจะทาํให้

เกิดการพัฒนาผลิตภาพของประเทศในแนวกว้าง และเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรม

อย่างย่ังยืน หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม จึงกาํหนดให้บัณฑิตได้

ร่วมเรียนรู้ ในสถานประกอบการจริง ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ

นาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาด นาํไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของอุตสาหกรรม และต่อยอดให้เกดิประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสงัคม  

  ซ่ึงในการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรนี้  ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้  การสร้าง

นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการและ การออกแบบ

ตามการวิเคราะห์ตามความต้องการของผู้บริโภค ผสมผสานแนวปฏิบัติในเชิงธุรกิจที่ต้องการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคและการใช้งานจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดย

ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านการสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ เป็นหลัก 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอน 

บัณฑติวิทยาลัย 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

                 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

        บริหารจัดการหลักสตูรโดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสตูร  
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

บูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

     1.2 ความสําคญั 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่

ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ด้วยการนาํสถานประกอบการเข้า

มาร่วมดาํเนินงาน จัดรูปแบบการเรียนการสอนกบัอุตสาหกรรมโดยตรงกบัพันธมิตรที่สามารถใช้สถานที่

และการดําเนินการเพื่อร่วมสอนในหลักสูตร มีความมุ่งหวังให้มีการพัฒนาการของนิสิตที่เป็นไปตาม

ความต้องการของอุตสาหกรรม  ทั้งยังมีโครงสร้างหลักสูตรที่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นสําคัญ 

(Outcome-based education) ผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อเสริมให้นิสิตบรรลุ

นวัตกรรมงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์มาบูรณาการกบัการวางแผน

และการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาํไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ได้จริง 

การดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเน้นผลลัพธข์องนิสติ ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

การบูรณาการนาํสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชามาจัดการเรียนรู้ เช่ือมโยงกันเพื่อนาํไปใช้ในการ

วิเคราะห์ วิจัย และสามารถพัฒนาความรู้  องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ข้ึนสาํหรับแก้ไขปัญหาให้กับ

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะเร่ิมต้นช่วงปีแรกให้

สามารถแก้ปัญหาปัญหาได้อย่างมืออาชีพและวิเคราะห์พร้อมนาํเสนอแนวทางในการจัดสร้างนวัตกรรม 

ส่วนผลลัพธ์สุดท้ายเน้นด้านการสร้างการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่

รวดเรว็ จะช่วยขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรมและประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้  (knowledge-

based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกให้มีความแขง็แกร่งได้อย่างย่ังยืน  

 ด้วยตระหนักถึงความสําคัญที่จะขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาํนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Master of 

Science Program in Innovation and Industrial Management)  โดยทางมหาวิทยา ลัย ร่ วมกับก ลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเข้าใจการบริหารจัดการและการวางแผนนวัตกรรรมในมิติต่างๆ เพื่อ

นาํนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับ

สนิค้าและบริการ ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัระบบเศรษฐกจิในภาพรวม  
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     1.3 วตัถุประสงค ์

1. บูรณาการความรู้แต่ละศาสตร์ เพื่อใช้การแก้ปัญหา วิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรม สินค้า/

บริการให้กบัอุตสาหกรรม 

2. สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม 

3. บริหารจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้วยหลักการความเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง  

  

แผนพัฒนา/

แผนการ

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้  

1.พัฒนาเนื้อหา 

กจิกรรม และ

หัวข้อวิจัยใน 

หลักสตูร ให้มี

ประสทิธภิาพ 

1. สร้างเครือข่ายระหว่างหลักสตูร กบั

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ที่

ต้องการพัฒนานวัตกรรม/ องค์

ความรู้ เพื่อแก้ ปัญหา/พัฒนาศัย

ภาพขององค์กร 

2. จัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความ 

ต้องการของผู้ ประกอบการ 

3. นาํความต้องการ/ปัญหา จาก

ผู้ประกอบการ มาพัฒนาเป็นโจทย์

ในรายวิชา กจิกรรม และหัวข้อวิจัย

ในหลักสตูร 

- จาํนวนรายวิชา กจิกรรม หรือหัวข้อ

วิจัย ที่แก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพ 

ขององค์กรในเครือข่ายได้ 

2. มีการพัฒนา

ปรับปรุง หลักสูตร 

ให้ทนัต่อการ 

เปล่ียนแปลงของ 

อุตสาหกรรม 

1. จัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟัง ทศิทาง

ของการ พัฒนาองค์กรของ

ผู้ประกอบการใน เครือข่าย 

2. ศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

เพื่อหาทศิทางของการเปล่ียนแปลง

ของอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัย 

- หลักสูตรมีการปรับปรุง ให้ทนัสมัย 

ในทุกๆ 5 ปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  หรือเป็นระบบชุดวิชา (Modular 

system) 

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 

8 สปัดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  เรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทติย์) 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน     เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับข้ันปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่ผ่าน

กระบวนการรับสมัครร่วมกับ HiFi consortium มีการวัดทกัษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และได้รับการตอบรับ

จากบริษัทร่วมผลิตในโครงการฯ เพื่ อทําการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ เป็นไปตามระบบของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม อาจมา

จากหลากหลายสาขา นอกจากนี้ นิสิตยังต้องปรับตัวกับการเรียนการสอนในสถานประกอบการร่วมกับ

ผู้ประกอบการ ซ่ึงนิสติทุกคนจะต้องทาํการผ่านการบ่มเพาะกจิกรรมของ HiFi consortium เป็นระยะๆ 
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    2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศให้นิสิตใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร

ให้ตรงกนั 

2. จัดโครงการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความ

เป็นผู้ประกอบการในธุรกจิเชิงสร้างสรรค์ 

3. จัดลาํดับวิชาโดยเร่ิมจากวิชาพื้นฐาน เพื่อปรับระดับความรู้ ด้านบริหารจัดการให้ผู้เรียน

ใกล้เคียงกนัและสามารถเรียนต่อยอดในรายวิชาต่างๆในหลักสตูรได้ 

4. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกาํหนดผู้ประกอบการพี่เล้ียง สาํหรับการทาํงานร่วมกบันิสติ

ในสถานประกอบการ 

 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

           แผน ก 2 

ชั้นปีที่ศึกษา จํานวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

      

 2.6 งบประมาณตามแผน  

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 

ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

70,000/1 

คน/ปี x 10 

คน 

70,000/1 

คน/ปี x 20 

คน 

70,000/1 

คน/ปี x 20 

คน 

70,000/1 

คน/ปี x 20 

คน 

70,000/1 

คน/ปี x 20 

คน 

รวมรายรับ 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

*หมายเหตุ งบประมาณวิจัยเพิ่มเติมจากภาคเอกชน และ/หรือการสนับสนุนทุนจากสวทช. 

 

 

 



                                      11 
 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย  

รายการ 
ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 

(ต่อหัวนิสติ) (ต่อหัวนิสติ) 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 41,232.00 41,232.00 

1.1 หลักสตูรภาษาไทย     

1.1.1 ค่าสอนสาํหรับผู้สอนภายใน  
    

(เม่ือมีภาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน) 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/

ช่ัวโมง) 
1,350.00 1,350.00 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/

ช่ัวโมง) 
6,750.00 8,100.00 

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น     

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 900 บาท/ช่ัวโมง 9,000.00 17,100.00 

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาํหรับอาจารย์พิเศษ 
    

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาท/ช่ัวโมง 8,000.00 25,100.00 

1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ     

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ

ค่าใช้จ่ายต่อปี x จาํนวนปี) 
13,488.00 38,588.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสมัพันธ ์ 1,000.00 39,588.00 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัด

สมัมนา ปฐมนิเทศกจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 
10,000.00 49,588.00 

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้สาํหรับนิสติ 7,000.00 56,588.00 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 1,500.00 58,088.00 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร 575 58,663.00 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 10,308.00 51,540.00 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันตํ่าร้อยละ 5)  2,577.00 61,240.00 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันตํ่าร้อยละ 5)  2,577.00 63,817.00 
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รายการ 
ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 

(ต่อหัวนิสติ) (ต่อหัวนิสติ) 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 

ถ้ามี) 
5,154.00 68,971.00 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900.00 64,440.00 

หลักสตูรภาษาไทย (ทาํปริญญานิพนธ)์  
    

ค่าธรรมเนียมไม่เกนิ 150,000 บาท 

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์ (ไม่เกนิ 

2,500 บาท/นิสติ 1 คน) 
2,500.00 71,471.00 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์     

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 3,500 

บาท/นิสติ 1 คน) 
3,500.00 74,971.00 

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 2,500 

บาท/นิสติ 1 คน) 
2,500.00 77,471.00 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์     

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 2,500 

บาท/นิสติ 1 คน) 
2,500.00 79,971.00 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 

บาท/นิสติ 1 คน) 
1,500.00 81,471.00 

3.4 กรรมการตรวจสอบข้ันสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /

นิสติ 1 คน) 
400 81,871.00 

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 31,560.00 112,000.00 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี) 8,720.00 89,160.00 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 6,000.00 95,160.00 

4.3 ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี) 2,080.00 97,240.00 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี) 14,760.00 112,000.00 

5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 28,000.00 140,000.00 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 140,000.00 140,000.00 
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    2.7 ระบบการศึกษา 

  � แบบช้ันเรียน 

  �  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  �  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  � แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็  

    อื่นๆ (ระบุ) Block course/Coursework/ปฏบิัติงานที่บริษัท  

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จํานวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

   หลักสตูรแบ่งเป็น 1 แผนการศึกษา ดังต่อไปนี้  

หมวดวิชา แผน ก 2 ปริญญา

นิพนธ ์

หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาบงัคบั 18 หน่วยกิต 

  1.1พัฒนาศักยภาพด้านตรรกศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  1.2ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4 หน่วยกิต 

  1.3ด้านการบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต 

  1.4 ด้านการบูรณาการนวตักรรม 4 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

3.ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 
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  1. หมวดวิชาบังคับ กาํหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังนี้   

  นอ501 ระเบียบวิธวีิจัยสาํหรับการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 3(1-4-4)                                                                        

II501 Research Methodology for Innovation and Industrial Management 

  นอ502 กลยุทธก์ารจัดการข้อมูลสาํหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  3(2-2-5)                                                                        

II502 Data Management Strategy for Industry and Innovation 

  นอ511 การบริหารการปฏบิัติการแบบมืออาชีพ    4(1-6-5) 

  II511 Professional Operations Management 

  นอ521 การสร้างคุณค่าสาํหรับสนิค้าและบริการอุตสาหกรรม  4(1-6-5) 

  II521 Value Proposition for Industrial Product and Service 

  นอ551 การบริหารจัดการนวตักรรมอย่างสร้างสรรค์            4(1-6-5) 

  II551   Creative Innovation Management 

 

  2. หมวดวิชาเลือก กาํหนดให้เลือกเรียน อย่างน้อย 6 หน่วยกติ 

  นอ512 การฝึกปฏบิัติการด้านวศิวกรรมศาสตร์ข้ันสงู   3(0-6-3)  

  II512 Advanced Engineering Practices 

  นอ522    การฝึกปฏบิัติการด้านบริหารจัดการข้ันสงู           3(0-6-3) 

  II522      Advanced Management Practices 

  นอ531    การฝึกปฏบิัติการด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสงู          3(0-6-3) 

  II531      Advanced Science Practices 

  นอ541 การฝึกปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีการออกแบบ   3(0-6-3)                                                                        

II541 Design Technology Practices 

  นอ552    การบูรณาการระบบการผลิตและบริการ           3(1-4-4) 

  II552      Integrated Product and Service System 

  นอ553    หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  3(1-4-4) 

  II553      Special Topics in Innovation and Industrial Management 

 

 3. หมวดปริญญานิพนธ ์กาํหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต    

   ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท         12 หน่วยกติ 

   GRT691  Master’s Thesis                  
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ความหมายของเลขรหสัวิชา  (เฉพาะ นอ) 

 เลขรหสัตวัแรก หมายถึง ระดบัของรายวิชา 

 เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑติ 

 เลขรหสัตวักลาง หมายถึง กลุ่มวิชา 

 เลข 0 หมายถึง พัฒนาศักยภาพด้านตรรกศาสตร์ 

 เลข 1 หมายถึง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

 เลข 2 หมายถึง ด้านการบริหารจัดการ 

 เลข 3 หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์ 

 เลข 4 หมายถึง ด้านการเทคโนโลยีออกแบบ 

 เลข 5 หมายถึง การบูรณาการนวัตกรรม 

 เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ ์ 

 เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถึง  ลําดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหสัตวักลาง 

 

         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

นอ501 ระเบียบวิธวีิจัยสาํหรับการ

จัดการอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม 

3(1-4-4) นอ521 การสร้างคุณค่าสาํหรับสนิค้า

และบริการอุตสาหกรรม 

4(1-6-5) 

นอ502 กลยุทธก์ารจัดการข้อมูล

สาํหรับอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม  

นอ511 การบริหารการปฏบิติัการแบบ

มืออาชีพ 

3(2-2-5) 

 

 

4(1-6-5) 

 

นอ551 การบริหารจัดการนวตักรรม

อย่างสร้างสรรค์ 

 

วิชาเลือก 

4(1-6-5) 

 

 

3 หน่วยกิต 

รวมจาํนวนหน่วยกติ 10 หน่วยกติ รวมจาํนวนหน่วยกติ 11 หน่วยกติ 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับ 

             ปริญญาโท (เสนอเค้า 

             โครงปริญญานิพนธ)์ 

วิชาเลือก 

6 หน่วยกิต 

 

 

3 หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท(สอบปริญญา

นิพนธ)์   

6 หน่วยกิต 

รวมจาํนวนหน่วยกติ 9 หน่วยกติ รวมจาํนวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

             1. หมวดวิชาบงัคบั  

นอ501 ระเบียบวิธวีิจัยสาํหรับการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม   3(1-4-4)                                                                        

II501 Research Methodology for Innovation and Industrial Management 

    ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธวีิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม

และนวัตกรรม การกาํหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การกาํหนดความมุ่ง

หมาย ความสาํคัญและขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการนาํเสนอเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง การดาํเนินการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล การสรปุผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิด

เชิงกลยุทธ์ การรวบรวมและคัดเลือกปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนะแนวทางในการ

ออกแบบและแก้ไขปรับปรุงด้วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรม การนําข้อมูลในโรงงานเพื่อมาใช้ในการ

วิเคราะห์พร้อมนาํเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 

 

นอ502 กลยุทธก์ารจัดการข้อมูลสาํหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรม   3(2-2-5)                                                                        

II502 Data Management Strategy for Industry and Innovation 

    ฝึกปฎิบัติการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การจัดเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลและเทรนด์ที่ใช้ในการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม และการนาํเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจทางธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุม

โครงการ และการประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

นอ511 การบริหารการปฏบิัติการแบบมืออาชีพ              4(1-6-5) 

II511 Professional Operations Management 

  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารการปฏิบัติการ การวางแผนและควบคุมการ

ปฏิบัติการ การวางแผนระบบทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม การกําหนดตัวชี้ วัดและการ

ประเมินผลการปฏิบัติการ การสื่อสารและการบริหารการปฏิบัติการในอุตสาหกรรม การแปรผลข้อมูล

จากฐานข้อมูลดิจิทลั ฝึกปฏบิัติการเพิ่มผลิตภาพของการปฏบิัติการในอุตสาหกรรม  

 

นอ521    การสร้างคุณค่าสาํหรับสนิค้าและบริการอุตสาหกรรม    4(1-6-5) 

II521 Value Proposition for Industrial Product and Service 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การประเมินสถานะวงจรผลิตภัณฑ์ การสร้างโมเดลธุรกิจ

แคนวาส การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือผลผลิตให้อุตสาหกรรม การวางแผนการออกแบบและผลิตสินค้าหรือ

บริการ การทาํการตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหาบนอินเตอร์เนต็ ฝึกปฏิบัติการนาํเสนอแผนสร้างคุณค่าค่า

ผลิตภัณฑห์รือบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม  
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นอ551 การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์               4(1-6-5) 

II551      Creative Innovation Management 

   การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง การบริหารจัดการความเสี่ยง การบูรณาการเพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรม ฝึกปฏบิัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์กระบวนการ หรือบริการ 

 

2. หมวดวิชาเลือก      

นอ512 การฝึกปฏบิัติการด้านวศิวกรรมศาสตร์ข้ันสงู     3(0-6-3)  

II512 Advanced Engineering Practices 

  ฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ันสูงในการวิเคราะห์ฟังก์ช่ันการทาํงานของผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ การจาํลองสถานการณ์การผลิตและการทาํงานของผลิตภัณฑ์ การจัดทาํ

ต้นแบบ การวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุ การทดสอบทางวิศวกรรมและประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย

เทคโนโลยี การออกแบบและจาํลองสถานการณ์ระบบการผลิตอตัโนมัติในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และงาน

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ันสูงอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาํมาใช้แก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม สาํหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับ หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน หรือ อุตสาหกรรมแฟช่ัน หรือ อุตสาหกรรมอาหาร 

 

นอ522    การฝึกปฏบิัติการด้านบริหารจัดการข้ันสงู            3(0-6-3) 

II522      Advanced Management Practices 

  ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารจัดการข้ันสูงเน้นการใช้องค์ความรู้ ในการกําหนดกลยุทธ์ของ

องค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจขององค์กร การตัดสินใจภายใต้ภาวะความไม่

แน่นอนและซับซ้อน การใช้ระบบและเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า 

การพัฒนาทกัษะของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนาํมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน หรือ อุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ อุตสาหกรรมอาหาร 

 

นอ531    การฝึกปฏบิัติการด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสงู            3(0-6-3) 

II531      Advanced Science Practices 

  ฝึกปฏิบัติการในอุตสาหกรรมโดยนําองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรม การนาํเคร่ืองมือข้ันสูงใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลนาํไปสู่การตัดสินใจ การออกแบบและ

สร้างสมมุติฐานบททฤษฎีที่ใช้ในระดับสากล เพื่อนาํมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมและต่อ

ยอดนาํไปสู่การสร้างนวัตกรรม สาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน 

หรือ อุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ อุตสาหกรรมอาหาร 
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นอ541 การฝึกปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีการออกแบบ     3(0-6-3)                                                                        

II541 Design Technology Practices  

  ฝึกปฏิบัติการงานในอุตสาหกรรม วิเคราะห์เทคโนโลยีออกแบบที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

ในอุตสาหกรรม เน้นการใช้การออกแบบจากความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ตรรกศาสตร์ที่มาจาก

แรงบันดาลใจ หลักการทางสถิติประยุกต์ของพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อใช้ในการออกแบบ การใช้

เทคโนโลยีและ/หรือการออกแบบเพื่อจัดสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับ หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน หรือ อุตสาหกรรมแฟช่ัน หรือ อุตสาหกรรมอาหาร  

 

นอ552    การบูรณาการระบบการผลิตและบริการ            3(1-4-4) 

II552      Integrated Product and Service System 

  ฝึกปฎิบัติการบูรณาการระบบการผลิตและบริการเพื่อนําเสนอคุณค่าใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของอุตสาหกรรม สาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน หรือ 

อุตสาหกรรมแฟช่ัน หรือ อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์หรือ อุตสาหกรรมอาหาร  

 

นอ553    หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม    3(1-4-4) 

II553      Special Topics in Innovation and Industrial Management 

  หัวข้อพิเศษเฉพาะทางที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ศาสตร์และ

ศิลปในการจัดการอุตสาหกรรมและจัดทาํนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

หรือ อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน หรือ อุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ 

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หรือ อุตสาหกรรมอาหาร  

 

3. หมวดปริญญานิพนธ ์     

ปพท691   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท            12  หน่วยกติ 

GRT691   Master’s Thesis   
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ลําดบั

ที ่
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจํา

ตวั

ประชา

ชน 

1 ผศ.ดร.ดวงแข  บุตรกูล วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2533 

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ), 

2535 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), 

2538 

Ph.D. (Materials 

Engineering), 2550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  

The University of Sheffield, 

UK 

xxxxxx

xxxxxx 

2 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ 

 

 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา

หการ), 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), 

2548 

Ph.D. (Industrial 

Engineering), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

Grenoble Institute of 

Technology, FRANCE 

xxxxxx

xxxxxx 

3 อ.ดร.พสุ  เรืองปัญญาโรจน์ ศป.บ. (ศิลปะเคร่ืองประดับ), 

2553 

M.A. (Jewellery 

Silversmithing and Related 

Products), 2556 

ศป.ด., 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

Birmingham city University, 

United Kingdom 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

xxxxxx

xxxxxx 
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   3.2.2  อาจารยป์ระจําหลกัสูตร  

 

ลําดบั

ที ่
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-

เอก(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ดวงแข  บุตรกูล วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2533 

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ), 

2535 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), 

2538 

Ph.D. (Materials 

Engineering), 2550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  

The University of Sheffield, 

UK 

xxxxxxx

xxxxx 

2 ผศ.ดร.ณฐัพงษ์ คงประเสริฐ 

 

 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา

หการ), 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), 

2548 

Ph.D. (Industrial 

Engineering), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

Grenoble Institute of 

Technology, FRANCE 

xxxxxxx

xxxxx 

3 อ.ดร.พสุ  เรืองปัญญาโรจน์ ศป.บ. (ศิลปะเคร่ืองประดับ), 

2553 

M.A. (Jewellery 

Silversmithing and Related 

Products), 2556 

ศป.ด., 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

Birmingham city University, 

United Kingdom 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxx

xxxxx 

4 ผศ.ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อญัมณี

และเคร่ืองประดับ), 2539 

M.Eng. (Materials Science 

& Engineering), 2542 

Ph.D. (Materials Science & 

Engineering), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 

 

Lehigh University, USA 

 

Iowa State University, USA  

xxxxxxx

xxxxx 

5 อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน อ.บ. (ภาษาอังกฤษและภาษา

สเปน), 2538   

M.Sc. (Human Resource 

Management), 2540  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

Utah State University, USA 

 

xxxxxxx

xxxxx 
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ลําดบั

ที ่
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-

เอก(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

Ph.D. (Business 

Administration), 2546   

Southern Illinois University, 

USA 

6 ผศ.ดร.สจุิตรา ศรีสงัข์ วท.บ. (เคมี), 2543 

M.Sc. (Chemistry), 2547  

 

Ph.D. (Chemistry), 2550   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri, 

St.Louis, USA 

University of Missouri, 

St.Louis, USA 

xxxxxxx

xxxxx 

7 อ.ดร.ภวูดล วรรธนะชัยแสง วท.บ. (ธรณีวิทยา), 2540 

วท.ม. (ธรณีวิทยา), 2543 

Dr. rer. nat. (Natural 

Science), 2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Mainz, 

Germany 

xxxxxxx

xxxxx 

8 อ.ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง ศษ.บ. (การประถมศึกษา), 

2549 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2551 

ค.ด. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxx

xxxxx 

9 อ.ดร.กรกลด คาํสุข ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์ :  

การออกแบบแฟช่ัน), 2546 

M.A. (Fashion), 2549 

 

Ph.D. (Research in Arts and 

Design : Fashion Design), 

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Central 

England in Birmingham,UK 

Birmingham City 

University, UK 

xxxxxxx

xxxxx 

10 ผศ.ดร.อรัญ วานิชกร ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์ : 

การออกแบบผลิตภัณฑ)์, 

2543 

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา : 

การจัดการอุตสาหกรรม), 

2550 

ปร.ด. (ทศันศิลป์และการ

ออกแบบ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxx

xxxxx 
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ลําดบั

ที ่
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-

เอก(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

11 รศ.ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

2535 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

2539 

Ph.D.(Industrial 

Engineering), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
Clemson University, U.S.A. 

xxxxxxx

xxxxx 

12 ผศ.ดร. วีระนันท ์คาํนึงวุฒิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 

M.A.(International 

Business), 2540 

Ph.D.(Management), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Brunel University, UK 

 

University of London, UK 

xxxxxxx

xxxxx 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 หลักสตูรนี้ เป็นการทาํงานในหน่วยงานโดยอาศัยการเรียนควบคู่กบัการทาํงานเป็นหลัก การประยุกต์ 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การ สร้างเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบด้วยการทาํงานอย่างมีคุณธรรม 

และจริยธรรม โดยมีการทาํงานในพื้ นที่ของโรงงานตอลดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ ให้คณาจารย์ผู้สอน 

และทางผู้ประสานงานของบริษัทเป็นผู้ออกแบบการดาํเนินการร่วมกนั 

 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

มาตรฐานผลการเรียนรูส้ามารถวดัไดจ้าก Learning outcome ทั้ง 4 ดา้น 

4.1.1  นิสติสามารถออกแบบสบืค้น แสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจ 

4.1.2 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น การประยุกต์และการนาํความรู้ใน

การทาํงานและแก้ปัญหากับสถานประกอบการจริง และสร้างจิตให้ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบและการทาํงานอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 

4.1.3 นิสิตนําเสนอ วิเคราะห์ผลข้อมูล จากการปฎิบัติงานที่มีการทดลอง และมีการใช้

ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ 

4.1.4 นิสติสามารถแสดงความสามารถที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ 

4.1.5 นิสติมีการสอบวัดความรู้ เพื่อเตรียมตัวก่อนและหลังการทาํงาน 

 

     4.2 ช่วงเวลา 

         ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  การดําเนินการสอนเตรียมความพรอ้ม ก่อนการเรียน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 

  การทํางานตลอดระยะเวลา ภาคการศึกษาที่  1 และ ที่ 2 

  โดยมีการประชุมร่วมกบั อาจารย์ที่ปรึกษา และบริษัททุกเดือน  

  มีการรายงานผลผ่านโปรแกรมติดตามงานทุกสปัดาห์  

 

5. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

  การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางด้านพัฒนานวัตกรรมให้

ภาคอุตสาหกรรม ที่ มุ่งเน้นการศึกษาและแก้ปัญหา พัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ใน

ภาคอุตสาหกรรมตามความสนใจ และตามความจาํเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม 

ดูแล ทั้งนี้ กระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย  ต้ังแต่การเสนอเค้าโครง

วิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  นิสิต สามารถกําหนดประเด็น ปัญหา และการสืบค้นข้อมูลวิจัย การเขียนและเสนอ

โครงการวิจัย ดาํเนินการวิจัยการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเคร่ืองมือ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการ

นาํเสนอรายงานวิจัยสามารถทาํงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาํ

โครงงาน และสามารถนาํมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 

     5.3  ช่วงเวลา  

    นิสิตจะดําเนินการเสนอชื่อเร่ือง  ปริญญานิพนธ์เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาการดาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

 

     5.4  จํานวนหน่วยกิต   

  ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 

 

     5.5  การเตรียมการ  

  มีการเตรียมการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นผู้ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือนิสิต  มีการกาํหนดเวลานัดหมายให้คาํปรึกษาแก่นิสิต ทั้งทางตรง

และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งต้ัง คณะกรรมการสอบ

ปากเปล่า มีการกาํหนดข้ันตอนการจัดทาํปริญญานิพนธ์ ตามปฏิทนิการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2554 
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     5.6  กระบวนการประเมินผล 

      มีการประเมินผลเป็นระยะ จากการสนทนา ซักถาม ประเมินผลจากเอกสารการจัดเค้า

โครงการวิจัย และรายงานวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล    

 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้่สอดคลอ้ง) 

1. นิสิตมีทกัษะสือ่สาร  

   1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประเมินคุณภาพ

ข้อมูลและสื่อสาร นาํเสนอได้อย่างทนัท่วงท ี

1.2 สามารถแยกแยะและสรุปประเดน็ปัญหา

และสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ในการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น สร้างจิตให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ

การทํางานอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากบัสถานประกอบการได้ 

 

   1.1 การปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลกับสถานการณ์

จริงออกมาในรูปแบบบันทึกข้อมูลสําหรับการ

ประเมินผล การฝึกประเมินคุณภาพข้อมูลจาก

การทาํงาน Field study ร่วมกบัสถานประกอบการ 

และทวนสอบผลลัพธด้์วยการประยุกต์ใช้ 

   1. 2 ก า ร ฝึ ก ก า ร ต่ อ ร อ ง แ ล ะ สื่ อ ส า ร ใ น

อุตสาหกรรม และประเมินผลจากงานที่ ได้รับ

มอบหมาย 

   1.3 การปฏิบัติการจัดการข้อมูลและจัดเก็บ

ด้วยระบบปฏิบั ติการที่ สอดคล้องกับสถาน

ประกอบการณ์ Professional environment โดย

ประเมินประสิทธิภาพจากการเรียกใช้ข้อมูลจาก

จัดการ 

2. นิสิตมีทกัษะความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์และ

บริหารจัดการนวตักรรม 

   2.1 สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการอุตสาหกรรม 

   2.2 สามารถบริหารนวัตกรรมได้อย่าง มี

ประสทิธภิาพ 

   2.1 การปฏิบัติใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    

เพื่ อจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

โดยประเมินผลจากการปฏบิติังานสถานการณ์จริง  

   2. 2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร น วั ต ก ร ร ม            

การเปล่ียนแปลง การบริหารจัดการความเสี่ยง 

และกระบวนการคิดเชิงออกแบบประเมินผลจาก

การปฏบิัติสถานการณ์จริง 
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คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้่สอดคลอ้ง) 

   2.3 นําเสนอแผนการสร้างมูลค่า/ผลิตผลที่

ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 

ประเมินผลจากการ  ฝึกการวิ เคราะห์ตลาด 

ทิศทางตลาดและ  BMC สําหรับสร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ โดยประเมินผลงานจากการอภิปราย

ในรายงาน 

    2.4 การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการอุตสาหกรรม ประเ มินผลจากการ

ปฏบิัติงานสถานการณ์จริง 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

1.2    มีความสามารถในการ

สบืค้นข้อมูลตระหนักในการ

ปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

สอดแทรกลงในกจิกรรมทาํงาน

ร่วมระหว่างนักเรียนใน

เครือข่าย HiFi consortium ให้

ตระหนักถึงการทาํงานเน้นให้

บูรณาการป้องกนัและการแก้ไข

ปัญหาในที่ทาํงาน ในสังคมทั้ง

ในระดับชุมชน ท้องถิ่น  

มีการประเมินผลการเรียนรู้ ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ทั้งระหว่าง 

การทาํกจิกรรม การศกึษา      

ด้วยการสงัเกต การสมัภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม การใช้

แบบสอบถาม แบบประเมิน  

และแบบวัดผล โดยประเมินจาก

หลายๆ ด้าน  ทั้งผู้เรียนประเมิน

ตนเอง และ ประเมินโดยเพื่อน

และอาจารย์โดยเช่ือมโยงกบัการ

เรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 2.  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้ ด้านการบริหาร

ปฏบิัติการ 

2.2 มีความรู้ ด้านพฤติกรรม

ผู้บริโภค  

2.3 มีความรู้ ด้านเทคโนโลยี

สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

อุตสาหกรรม   

มุ่งเน้นให้เข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก

โดยใช้วิธกีารเรียนการสอนที่ทนั

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

โดยเน้นการปฏบิัติในโรงงาน

เน้นสภาพแวดล้อมจริง การ

เรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านเทคนิค

การสอนออนไลน ์และการ 

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มี

อสิระใน การแสวงหาความรู้

โดยไม่ยึดติดกบัการรับข้อมูล

จากผู้สอนแต่เป็นการเรียนจาก

คนทาํงาน เป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกดิ การคิด

อย่างเป็นระบบ ผ่านการ

นาํเสนองาน การร่วมแสดง

ความคิดเหน็ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน

ผ่านทาวการปฏบิัติงานจริงจาก 

โดยสงัเกตุจผลสาํเรจ็ของการ

ปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

การนาํเสนอ ผลงาน การนาํ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง

การสอบวัดคุณสมบัติ และการ

สอบวิทยานิพนธ ์

  

  3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 ประเมินสถานะวงจร

ผลิตภัณฑ์  

3.2 สร้างและพัฒนานวัตกรรม

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม และ

วางแผนการออกแบบและผลิต

ให้ตอบสนองกบัความต้องการ

ของลูกค้า 

3.3 จัดการนวัตกรรมเพื่อใช้ใน

ระบบอุตสาหกรรม 

เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด

และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

จากการปฏบิัติงานจริง ในสถาน

ประกอบการ สามารถคิดและ

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ กบั

สถานการณ์จริง โดยการแสดงความ

คิดเหน็รวมทั้งส่งเสริมให้มีความ

พร้อมในการปรับตัวและสามารถ

แก้ปัญหาในรปูแบบต่าง ๆ 

ประเมินทกัษะทางปัญญาได้

จากการแสดงออกทาง

กระบวนการคิดกบัเพื่อน

ร่วมงาน และ การแก้ไขปัญหา

จากการปฏบิัติงานจริง         

วัดความสัมฤทธิ์ผลจากการ

นาํเสนอผลงาน การอธบิาย 

การตอบคาํถาม 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถแยกแยะและสรุป

ประเดน็ปัญหาของการสื่อสาร

ในอุตสาหกรรม 

4.2 สื่อสารกบัลูกค้าและ

สามารถวางแผนการออกแบบ

และผลิตให้ตอบสนองกบัความ

ต้องการของลูกค้า 

เน้นการเรียนการสอนที่มีการ

ปฏสิัมพันธจ์ากการปฏบิัติงาน

เป็นทมี ที่จะการแสดงออกถึง

ภาวะความเป็นผู้นาํและผู้ตามที่

ดี จากการวางตัวที่เหมาะสมต่อ 

การประสานงานและทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่น และความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออก ระหว่างกจิกรรมเรีย

รร่วมกบั HiFi consortium การ

ประเมิน 360 จากที่ทาํงาน จาก

พฤติกรรมความสนใจ การต้ังใจ

เรียนรู้  และการพัฒนาตนเอง วัด

ความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นจากงานที่ต้อง

รับผิดชอบในการเรียนและงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

5.1 สามารถประเมินคุณภาพ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถจัดการข้อมูลและ

จัดเกบ็พร้อมใช้ใน

ระบบปฏบิัติการ และนาํเสนอ

ได้อย่างทนัท่วงท ี

1. การจัดการเรียนการสอนเน้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หา

ข้อมูลที่สาํคัญ การจัดการและ

การวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านระบบ

ออนไลนแ์ละการนาํดิจิทลัมาใช้

ในการทาํงานและการเรียน 

2. สอดแทรกการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการค้นคว้าและ

นาํเสนอผลงาน ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ต่างๆ การสร้างสื่อ

สงัคมออนไลน์ กจิกรรมที่

มุ่งเน้นการสื่อสานร่วมกบัผู้อื่น

ด้วยการอภิปรายและการ

วิเคราะห์ปัญหา 

ประเมินผลการนาํเสนองานที่

ได้รับจากภาคอตุสาหกรรมหรือ

จากการเรียนการสอน โดยการ

อภิปรายร่วมกบัสถาน

ประกอบการหรือมืออาชีพใน

ศาสตร์การเรียนรู้ ด้านต่างๆ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

1.2    มีความสามารถในการสบืค้นข้อมูลตระหนักในการ

ปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ ด้านการบริหารปฏบิัติการ 

2.2 มีความรู้ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  

2.3 มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม   

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 ประเมินสถานะวงจรผลิตภัณฑ ์ 

3.2 สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองอุตสาหกรรม 

และวางแผนการออกแบบและผลิตให้ตอบสนองกบัความ

ต้องการของลูกค้า 

3.3 จัดการนวัตกรรมเพื่อใช้ในระบบอุตสาหกรรม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแยกแยะและสรุปประเดน็ปัญหาของการ

สื่อสารในอตุสาหกรรม 

4.2 สื่อสารกบัลูกค้าและสามารถวางแผนการออกแบบ

และผลิตให้ตอบสนองกบัความต้องการของลูกค้า 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถจัดการข้อมูลและจัดเกบ็พร้อมใช้ใน

ระบบปฏบิัติการ และนาํเสนอได้อย่างทนัท่วงท ี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดา้นที่ 1  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

นอ501  ระเบียบวิธวีิจัยสาํหรับการ

จัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

II501    Research Methodology for 

Innovation and Industrial 

Management 

            

นอ502 กลยุทธก์ารจัดการข้อมูล

สาํหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

II502  Data Management 

Strategy for Industry and Innovation 

            

นอ511 การบริหารการปฏบิัติการ

แบบมืออาชีพ 

II511 Professional Operations 

Management 

            

นอ521 การสร้างคุณค่าสาํหรับ

สนิค้าและบริการอุตสาหกรรม 

II521    Value Proposition for 

Industrial Product and Service 

            

นอ551 การบริหารจัดการ

นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

II551   Creative Innovation 

Management 
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รายวิชา ดา้นที่ 1  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

นอ512  การฝึกปฏบิัติการด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ข้ันสงู 

II512  Advanced Engineering 

Practices 

            

นอ522 การฝึกปฏบิัติการด้านบริหาร

จัดการข้ันสงู 

II522   Advanced Management 

Practices 

            

นอ531  การฝึกปฏบิัติการด้าน

วิทยาศาสตร์ข้ันสูง 

II531  Advanced Science Practices 

            

นอ541  การฝึกปฏบิัติการด้าน

เทคโนโลยีการออกแบบ 

II541  Design Technology  Practices 

            

นอ552   การบูรณาการระบบการผลิต

และบริการ 

II552  Integrated Product and 

Service System 

            

นอ553  หัวข้อพิเศษทางการจัดการ

อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

II553  Special Topics in 

Innovation and Industrial 

Management 

            

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท  

GRT691  Master’s Thesis  

            



                                      32 
 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต  

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 กาํหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 

2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาํหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และ

ให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในด้านทักษะทางความรู้  

ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ให้ใช้การประเมินจากการสอบ หรือคุณภาพของ

งานที่มอบหมาย การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ใช้การประเมินโดยการสังเกตุพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน และการ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน เป็นต้น โดยทาํการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 

     2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ เพื่อทวนสอบ

มาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติภายหลังเสรจ็สิ้นการสอบปลายภาค ในแต่ละภาคเรียน 

2.4 ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการประเมินความสามารถของบัณฑิตระหว่างฝึกปฏบิัติการ 

2.5 นาํส่งผลการทวนสอบหลังจากผ่านที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

   แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ังและต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาํเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย ์ 

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาํอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจ

หลักสตูร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

 1.1 กําหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

 1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เล้ียงสาํหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมายโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสิตเพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คาํแนะนาํ

นิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และการพัฒนานิสิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

  2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ในด้านทกัษะการจัดการสอน การใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาํวิจัยของมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  
  2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

1. จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 

มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการขอตําแหน่งทาง

วิชาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารตาํรา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่นๆ 

2. จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ/

วิชาชีพ ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับหรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3. สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

4. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค 

เพื่อเป็นภาคีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 
5. อาจารย์ทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนา โดยอาจเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ ในหลักสูตร 

เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการ

ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการสอน 

6. พัฒนาทกัษะทางด้านวิชาชีพอัญมณีและเคร่ืองประดับด้วยการนาํเข้าสถานประกอบการ

หรือการจัดทาํระบบ talent mobilities 
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7. พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพออกแบบแฟช่ันด้วยการนาํเข้าสถานประกอบการหรือการ

จัดทาํระบบ talent mobilities 

8. พัฒนาทกัษะทางด้านวิชาชีพของตกแต่งบ้านด้วยการนาํเข้าสถานประกอบการหรือการ

จัดทาํระบบ talent mobilities 

9. พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ด้วยการนาํเข้าสถานประกอบการหรือการจัดทาํ

ระบบ talent mobilities 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

 

1. การกํากบัมาตรฐาน 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับคณะ เพื่อกาํกบัทศิทางการดาํเนินงานให้ 

สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตบัณฑติ 

1.2 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาํหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสตูรและมาตรฐาน 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาํหน้าที่ จัดทาํ มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่

รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 

2. บณัฑิต 

      ในการประกนัคุณภาพหลักสตูรในระดับบัณฑติศึกษา มีการดาํเนินงานในสองประเดน็ คือ  

  2.1 ให้ผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

หลักสตูรได้ต้ังไว้ เพื่อนาํผลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานของหลักสตูร 

  2.2 กาํกับ และติดตาม การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานขอผู้สาํเรจ็การศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อสะท้อนคุณภาพ และการบริหารของหลักสตูร 

 

3. นิสิต 

  3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะ ของผู้เข้าศึกษา

ในหลักสตูร โดยพิจารณาโดยใช้เกณฑก์ารรับนิสติของบัณฑติวิทยาลัยเป็นบรรทดัฐาน และใช้ข้ันตอนการ

สอบคัดเลือก ที่กาํหนดโดยหลักสตูร เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 3.2 หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจ และเตรียมความพร้อมทางทศันคติที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนในระดับบณัฑติศึกษา ด้านศิลปกรรม 

3.3 หลักสตูร มีการกาํหนดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาํปรึกษา แนะแนว ต่อนิสติที่มีความ 

ต้องการ 

3.4 หลักสตูร มีการสาํรวจจาํนวนอตัราคงอยู่ อตัราการสาํเรจ็การศึกษา เพื่อนาํข้อมูลดังกล่าว 

มาปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสตูร 

3.5 หลักสูตร มีการสํารวจความพึงพอใจ และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงานของหลักสตูร เพื่อนาํผลที่ได้มาปรับปรุงการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสทิธภิาพ 
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4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

                    การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

กาํหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร 

    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม

ไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสตูร และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

      ในกรณีที่มีอาจารย์ประจาํไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้แต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหาร

หลักสูตรในประเดน็ของ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความทนัสมัย การกาํหนดผู้สอน การกาํหนดที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และการควบคุมการทาํวิทยานิพนธ์ให้

มีประสิทธิภาพ การกาํกับติดตาม และตรวจสอบ มคอ.3 และ 5 และการประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อให้

การดาํเนินงานด้าน หลักสตูร การเรียนการสอน และการผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

       - ระบบการดาํเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาํหลักสตูร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวบรวมข้อมูลและความเหน็ด้านความพร้อมและจาํนวนของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสตูร นิสติปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่โสตทศันศึกษาของ

บัณฑติวิทยาลัย และนาํข้อมูลและความเหน็มาร่วมกนัวางแผนเพื่อกาํหนดระบบกลไกการบริหารสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเอื้ออาํนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ และ/

หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสตูรมากที่สดุ 
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7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

       

ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่1 

2563 

ปีที ่2 

2564 

ปีที ่3 

2565 

ปีที ่4 

2566 

ปีที่ 5 

2567 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 

       มีส่วนร่วมใน การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ  

       ทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร  

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่ 

       สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ  

       มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 

       ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

       มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 

       การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และ 

       รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

       (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  

       หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร ตาม 

       แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

       ผลการเรียนรู้  ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  

       อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 

       การศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

       กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผล 

       การประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ      

       คาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารย์ประจาํหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 

       วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10)  จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

        ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย 

        กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่1 

2563 

ปีที ่2 

2564 

ปีที ่3 

2565 

ปีที ่4 

2566 

ปีที่ 5 

2567 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ 

         ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 

         คะแนนเตม็   5 

-     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

       เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

- -    
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร  

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   

    2. ประเมินประสิทธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ   

 3. ประเมินจากการสังเกตพฤตกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกช้ันเรียน   

 4. ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา   

    5. ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและระดับสาขา   

  

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 1. ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน   

2. รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป  

    3. คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยุทธก์ารสอน    

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  1. กาํหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสตูร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากภายใน

และภายนอกสถาบัน   

  2. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลที่ได้     

 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 4. จัดทาํวิจัยด้านการประเมินหลักสตูร เพื่อนาํผลไปปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานตาม    

ตัวบ่งชี้  ในหมวดที่ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 1. จัดทาํรายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง  

 2. จัดประชุม สัมมนาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง  

 3. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง และวิพากษ์หลักสตูร   

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  

ภาคผนวก ง  รายงานการสาํรวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่)  

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบั มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตาม 

      เกณฑ์ AUN-QA  

ภาคผนวก ช สญัญาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาํนักพัฒนา  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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การวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวตักรรม 

ความคิดเห็นผูป้ระกอบการความตอ้งการของการผลิตบณัฑิตเพือ่อุตสาหกรรม 

ภายใตโ้ครงการ HiFi จาก สํานกังานส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทนําของหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ซ่ึง

มหาวิทยาลัยจะทาํการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทาํการสาํรวจ เป็น กระบวนการสาํรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ถูก

กาํหนดกรอบข้ึนจากสาํนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแห่งชาติในการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการ HiFi ซ่ึงบริษัทที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งความจาํนงค์

กับ คณะกรรมการจาก สวทช. ก่อน เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้วจะสามารถกาํหนดเพื่อร่วมประชุมกับ

หลักสูตรเพื่อปรับหาตาํแหน่งงานที่เหมาะสมของบริษัทเพื่อทาํการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อไป ดังนั้น 

จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการได้ข้อสรุปนาํมาใช้ในการออกแบบหลักสตูรดังนี้  

ประเด็นที่ 1 บณัฑิตที่จบดา้นอุตสาหกรรมควรมีลกัษณะดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา เช่น การวิเคราะห์ปัญหาการผลิต งานหล่อและชุบ

เคร่ืองประดับ 

2. การควบคุมคุณภาพการผลิต สามารถจัดกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพได้ เช่น 

การควบคุมการผลิตให้เสรจ็ทนัเวลา การรักษามาตรฐานการผลิต การพัฒนาการดาํเนินงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

3. ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑใ์หม่ เทคนิควิธกีารทาํงาน นวัตกรรมใหม่  

4. การจัดทาํธุรกจิหรือการตลาด ให้เหนือคู่แข่ง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดทาํแผนธุรกจิ 

5. การเป็นผู้นาํด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสามารถรองรับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันได้ 

6. ทักษะการวิจัย เช่น การวิจัยและพัฒนาธุรกิจ การวิจัยกลยุทธ์การตลาด การวิจัยการขนส่ง

สนิค้าในระบบ E-Commerce 

7. ทักษะการสื่อสารเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานในและนอกองค์กร และทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาองักฤษข้ันพื้นฐาน 

8. ทกัษะการเรียบเรียงความคิดเป็นระบบและการจัดเกบ็ข้อมูลเป็นระบบ 
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ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนการสอนจัดควบคู่กบัการทํางานจริงในโรงงานและมีนกัวิชาการให้

คําปรึกษา 

 การทาํงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญในการให้คาํแนะนาํ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจเย่ียม

โรงงาน เน้นการมีวิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญร่วมการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอและให้คาํแนะนาํปรึกษา

ด้านเทคนิค โดยมีข้อเสนอแนะจาก สวทช. ให้จัดการทาํกจิกรรมก่อนเปิดการศึกษา และระหว่างปี 1 ข้ึน 

ปี 2 เป็นจํานวน 2 ช่วง และรูปแบบการเรียนการสอนใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ที่จัดทาํข้ึนโดย 

สวทช. ให้ใช้เป็นระบบกลางของการเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล 

 การประชุมร่วมกนัระหว่างหลักสูตร ผู้ประกอบการและนิสิตในหลักสูตรเพื่อทราบความต้องการ

และความคาดหวังของทุกฝ่ายก่อนเร่ิมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการ

ดาํเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

 การศึกษาดูงานตามสถานประกอบการอื่นๆ หลากหลาย ไม่จาํเป็นต้องจาํกัดเฉพาะสาขาที่ศึกษา

หรือสนใจ 
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ภาคผนวก ง  รายงานการสาํรวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 
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แบบสํารวจความเป็นไปไดใ้นตลาดแรงงานที่บณัฑิตเขา้ทํางาน 

หลักสูตรเร่ิมข้ึนจากความร่วมมือของการทาบทามจากสาํนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยการเรียนของนิสิตใน

หลักสูตรจะเกิดข้ึนเม่ือมีความต้องการของภาคเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการและทาง สวทช. เป็นผู้

สัมภาษณ์และประเมินความเป็นไปได้ในการสนับสนุน หรือการให้ดาํเนินการ ทั้งนี้ การดาํเนินการของ

หลักสูตรจะเกิดข้ึนจากความต้องการของตลาดแรงงานก่อน โดยทางผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยและทาง สวทช. เป็นผู้สนับสนุนการค่าเล่าเรียนและ เงินเดือน ทั้งนี้  

มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้มีการดาํเนินงานในสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับเป็นหลัก เนื่องจาก สวทช. จะทาํการประเมินศักยภาพของคณาจารย์ที่เป็นเหมือนที่ปรึกษา

ของบริษัทต่างๆ ด้วย และได้เร่ิมขยายผลในอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ ทาํให้การสาํรวจตลาดแรงงาน

บัณฑติแตกต่างจากการทาํหลักสตูรในรูปแบบเดิม โดยความต้องการตลาดแรงงานเกิดข้ึนและทาํให้นิสิต

ในระดับบัณฑิตศึกษาได้งานทาํเลย ไม่ใช่เป็นการไปสู่ตลาดแรงงานเหมือนแต่ก่อน อย่างไรกมี็การทาํ

ความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ดังนั้นแบบสาํรวจนี้ ได้สาํรวจข้ึนเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ ได้มีการสรุปผลจากภาวะการมีงานทาํ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 498 คน ของนิสติในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย สะท้อนผลดังนี้ 
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1. จาํนวนสถานประกอบการที่นิสติปริญญาตรีได้งานทาํ ร้อยละ 58 เป็นขนาด SMEs  

 

2. รูปแบบขององค์กรเป็นแบบบริษัทภายในประเทศ ร้อยละ 58 และภมิูภาคอาเซียนร้อยละ 17 

 

 

30%

28%

42%

จาํนวนขนาดสถานประกอบการ

ขนาดกลาง (จาํนวนการจา้งงานหรือจาํนวนพนกังาน 51 -

200 คน)

ขนาดเลก็ (จาํนวนการจา้งงานหรือจาํนวนพนกังานไม่เกิน 

50 คน)

ขนาดใหญ่ (จาํนวนการจา้งงานหรือจาํนวนพนกังาน 200

คน ขึน้ไป)

นานาชาติ

25%

ภายในประเทศ

58%

ภูมิภาคอาเซียน

17%

ประเภทของรูปแบบองคก์ร

นานาชาติ

ภายในประเทศ

ภมูิภาคอาเซียน
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ดังนั้นจึงได้หาแนวทางในการสร้างความร่วมมือหรือรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

สวทช. ตามเป้าหมายของหลักสตูร 

 ทาํการปรึกษาแนวทางในการเปิดหลักสูตรจากหลักสตูรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

โครงการ Sci Fi และสอบถามไปยัง  สวทช.  เพื่อดาํเนินการนาํ MOU ที่ได้จัดทาํกบัหน่วยงาน/องค์กร

ต่าง ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก่อนเป็นอนัดับแรก.ทั้งนี้นิสติจะดาํเนินการตามรูปแบบของโครงการ Hi-FI 

ที่กาํหนดไว้ดังนี้  

1. นิสติได้เรียนในหลักสตูรปริญญาโท  เพื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 

2. นิสติได้เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียม ความพร้อมด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   ก่อนเข้าสู่บริษัท   

3. นิสติได้ทาํงานร่วมกบับริษัท  ตลอดหลักสตูรเป็นเวลา 2 ปี  

4. นิสติได้เรียนรู้ ผ่านการปฏบิัติงานจริง  

  

สมรรถนะ 

ELO ความสามารถ (Ability) การประเมินผลสมัฤทธิ์ (Assessment) 

1 

 

จัดการข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจทางธุรกจิ (Utilize) 

1.1 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 

(Literature review) 

1.2 สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม (Data and Information appraisal) 

 1.3 สามารถจัดการข้อมูลและจัดเกบ็พร้อมใช้

ในระบบปฏบิัติการ และนาํเสนอได้อย่าง

ทนัท่วงท ี(Data and Information 

Operation/Management) 

2 แก้ปัญหาตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ 

2.1 สามารถแยกแยะและสรุปประเดน็ปัญหาของ

การสื่อสารในอุตสาหกรรม (Communication in 

Business) 

   2.2 ประเมินสถานะวงจรผลิตภัณฑ์ (Product 

life cycle) 

   2.3 จาํแนกการบริหารการปฏบิัติการ 

(Operations Management) 
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ELO ความสามารถ (Ability) การประเมินผลสมัฤทธิ์ (Assessment) 

3 วิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้างมูลค่าหรือ

ผลผลิตให้อุตสาหกรรม 

3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

behavior) 

   3.2 วางแผนการออกแบบและผลิตให้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Emotional 

design/productivity) 

   3.3 ค้นหานวัตกรรมที่ตอบสนองอุตสาหกรรม 

(Innovative Industrial Solution) 

4 จัดการนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

และมีประสทิธภิาพ    

4.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ

อุตสาหกรรม   

  4.2 จัดการนวัตกรรมเพื่อใช้ในระบบ

อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ดวงแข  บุตรกูล  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Duangkhae Bootkul  

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ที่ทํางาน     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     089 890 8121  

Email      duangkha@g.swu.ac.th 
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ความเชี่ยวชาญ 

 การปรับปรุงคุณภาพพลอยธรรมชาติด้วยพลาสมาและลาํอนุภาค การสงัเคราะห์วัสดุคอมโพสิต

เพื่องานโครงสร้าง การสงัเคราะห์วัสดุเพื่อเลียนแบบพลอยธรรมชาติ การสังเคราะห์ฟิล์มบาง การ

วิเคราะห์สมบัติเชิงแสงของวัสดุ  

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Phichaikamjornwut B., Pongkrapan S., Intarasiric S. and Bootkul D. (2019). Conclusive comparison 

of gamma irradiation and heat treatment for color enhancement of Rubellite from 

Mozambique, Vibrational Spectroscopy, Vol.103 (102926), pp. 1-9. 

Kulrat N., Bootkul D., Dangtip S. and Intarasiri S. ( 2018) .  Study of Thermal Property of Glass-

Ceramics Produced from Soda Lime Glass Waste by Single-Step Sintering Process, Key 

Engineering Materials, Vol.766, pp. 58-64. 
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Bootkul D. , Jitsopakul P. , Intarasiri S.  and Boonyawan D.  (2017) .  Qualifying ultrathin alumina 

film prepared by plasma- enhance atomic layer deposition under low temperature 

operation, Thin Solid Films, Vol.640, pp. 116–122. 

Aramwit, C., Yu, L.D., Gregoratti, L. Choopun, S., Intarasiri, S., Bootkul, D. and Tippawan, U. 

(2017). Characterisation and DSSC efficiency test of TiO2 nano-films formed by Filtered 

cathodic vacuum arc deposition, International Journal of Nanotechnology, Vol.14, pp. 418-495. 

Bootkul, D., Bootkul, T. and Intarasiri, S. (2017). Development, Manufacturing and Characterization 

of a New Composite Prepared from Cyperus corymbosus Rotth and Poly (Vinyl Chloride),  

Materials Science Forum, Vol.890, pp. 32-35. 

Bootkul, D. and Intarasiri, S. (2017). Fire Retardation Mechanism of PVC Composite Filled  

with White Rice Husk Ash for Ceiling Board Applications, Materials Science Forum, 

Vol.890, pp. 36-39. 

Wongpreedee, K., Peerawat, A., Phichaikamjornwut, B. and Bootkul, D. (2017). Lost Wax Casting 

Conditions with Tourmaline In Situ, Key Engineering Materials, Vol.737, pp. 595-598. 

Bootkul, D. and Intarasiri, S. (2017). Development of Glass-Ceramics from Soda Lime Silica Glass 

Waste by Direct Sintering Method for Opal Imitation, Key Engineering Materials, Vol.751, 

pp. 397-402. 

Bootkul, D., Bootkul, T. and Intarasiri, S. (2017). Physical and Mechanical Properties of Wood 

Plastic Composites from Teak Wood Sawdust and High Density Polyethylene (HDPE), Key 

Engineering Materials, Vol.751, pp. 277-282. 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

  

สิทธิบตัร 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์.(2564). กาํไล. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001989 ณ 14 พฤษภาคม 2564) , ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). สรอ้ยคอ. 

สทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001990 ณ 14 พฤษภาคม 2564),    

ผู้ขอจดทะเบียนสทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 
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พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001991 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001992 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001993 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์ (2564). แหวน. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001994 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์ (2564). แหวน. สิทธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001995 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001996 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001997 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001998 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001999 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002000 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002001 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 
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  พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002002 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 21020020003 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). กาํไล. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002004 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). กาํไล. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002005 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002013 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002014 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตร 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002015 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002016 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002017 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002018 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002019 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 
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พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002020 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002026 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002027 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ  

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002028 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 พส ุเรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002029 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 

อนุสิทธิบตัร 

รศ. ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, รศ. ดร.ธีรววณ บุญญวรรณ, ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล,  

ผศ. ดร.หมุดตอเลบ็ หนิสอ, นายชาญชัย อุโมงโน. (2559) .เครือ่งอบ 

ปรบัปรุงพลอยธรรมชาติระบบพลาสมาไมโครเวฟ, อนุสทิธบิัตร เลขที่  

135762561 (เลขที่คาํขอ : 1603002476  ณ 30 พฤศจิกายน 2559),           

ผู้ขอจดทะเบียนสทิธบิัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2 กุมภาพันธ ์2561 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

          ดวงแข บุตรกูล, (2559). เทคโนโลยีวสัดุผสมสาํหรบัอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดบั. 

2559. กรุงเทพฯ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Nattapong Kongprasert  

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-649-5000 ต่อ 27067 

Email      nattapong@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
2548 

Ph.D. Industrial Engineering 
Grenoble Institute of 

Technology, FRANCE 
2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Emotional Design, Brand Identity, Sustainable Design, Manufacturing System, Productivity 

Improvement 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Kongprasert, N. , Wangphanich, P.  and Jutilarptavorn, A.  (2019). Charcoal Briquettes from Madan 

Wood Waste as an Alternative Energy in Thailand, Procedia Manufacturing, Vol.  30, pp.  128-

135. (SCOPUS) 

Kongprasert, N. , Wongpreedee, K. , Virutamasen, P.  and Chuanprapun, T.  (2017). A Study of 

Romantic Relationships for Jewelry Design:  The Case of Thai Women, International Journal of 

Innovation, Management and Technology, Vol.8 (6), pp. 493-499. 

Kongprasert, N. and Butdee, S.(2017). A methodology for leather goods design through the emotional 

design approach, Journal of Industrial and Production Engineering, Vol.34 (3), pp.  170-179. 

(ISI/SCOPUS) 

mailto:nattapong@g.swu.ac.th
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1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Vongvit, R., Kongprasert, N., Fournaise, T. and Collange, T. (2017). Integration of Fuzzy-QFD and 

TRIZ Methodology for Product Development, Proceedings of the 3rd International Conference 

on Control, Automation and Robotics, Apr. 22-24, Nagoya, Japan, pp. 326-329. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน่  

  - 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

  - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พส ุเรืองปัญญาโรจน ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)           Pasu Roungpanyaroj 

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  

ที่ทํางาน      วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     0985978795 

Email      pasur@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

ศป.บ. ศิลปะเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

M.A. Jewellery silversmithing and 

related product 

Birmingham city university 2556 

ศป.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  ออกแบบเคร่ืองประดับ, Kinetic jewelry, Experimental design, 3d program, 3d printing, Design 

Competition  

 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

     1.1  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

       -  

        1.2 บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

      -  

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 2.1 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม 

              - 

 

 

 

mailto:pasur@g.swu.ac.th
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2.2 สิทธิบตัร 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์เลขที่คาํขอ : 2102001988 ณ 14 พฤษภาคม 2564) , ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

      พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์.(2564). กาํไล. สทิธบิัตรการ  

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001989 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). สรอ้ยคอ. สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001990 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001991 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001992 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). แหวน. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001993 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์ (2564). แหวน. สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001994 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์ (2564). แหวน. สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001995 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001996 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001997 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001998 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 
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พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102001999 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002000 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002001 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002002 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002003 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). กาํไล. สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002004 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). กาํไล. สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002005 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002013 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002014 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). ต่างหู. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002015 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002016 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 
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พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002017 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002018 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002019 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002020 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002026 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002027 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002028 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

พสุ เรืองปัญญาโรจน,์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล, นายวิทวัส นวลอนิทร์. (2564). จี้. สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์(เลขที่คาํขอ : 2102002029 ณ 14 พฤษภาคม 2564), ผู้ขอจดทะเบียน

สทิธบิัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ย่ืนคาํขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

        - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ขจีพร วงศ์ปรีดี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Kageeporn Wongpreedee 

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ที่ทํางาน     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     090 509 1999   

Email      kageeporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. วัสดุศาสตร์  (อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

M.Eng Materials Science & 

Engineering 

Lehigh University, USA 2542 

Ph.D. Materials Science & 

Engineering 

Iowa State University, USA 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Jewelry production, Metallurgy in precious metal, Innovation management 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Wongpreedee,K., Peerawat, A , Phichaikamjornwut, B. and Bootkul, D. (2017). Lost Wax Casting Conditions 

with Tourmaline In Situ, Key Engineering Materials, Vol. 737, 595-598 

 

Kongprasert,N , Wongpreedee,K. , Virutamasen,P. and Chuanprapun, T. (2017). A Study of Romantic 

Relationships for Jewelry Design: The Case of Thai Women, International Journal of Innovation 

Management and Technology, 8 (6), 493-499 

 

Virutamasen, P. , Wongpreedee, K. , Kumsook, K.  and Phansuwan- Pujito, P.  ( 2016) .  Competency 

Assessment for Branding Programs Development in Thailand’ s Higher Education, Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 228, 402-406. 

 

mailto:kageeporn@g.swu.ac.th
https://www.scientific.net/KEM.737
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Wongpreedee, K. and Virutamasen, P. (2017). From university research innovation to sustainable 

business: a practical framework developed from experience in Thai jewelry education.  

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 

Spain, November, 16-18, 2017, pp. 3713-3717. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 อนุสิทธิบตัร 

ผศ.ดร.ขจีพร วงศป์รีดี, น.ส.บัณฑิตา แก้วปรีชา, น.ส.ภัสภา โพธิ์อุบล. (2563). ลวดลายจากแท่งถมใช ้

สําหรบัเครือ่งประดบั. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คาํขอ  2003001137 มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ผู้ถือสทิธิ์, วันที่ย่ืนคาํขอ 28 พฤษภาคม 2563 

ขจีพร วงศป์รีดี. (2563). อัลลอยทองแดงทดแทนเงินสาํหรบัผลิตเครือ่งประดบั. อนุสทิธบิัตรเลขที่ 

15816 (เลขที่คาํขอ : 1803000885 ณ  10 เมษายน 2561) , ผู้ขอจดทะเบียนสิทธบิัตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10 มกราคม 2563  

นายพันธุพ์จน์ ฤทยัธนานนท,์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขจีพร วงศป์รีดี, นายปริญญา ทราจารวัฒน์. 

(2562). โลหะผสมทองคําขาวสีชมพู. อนุสิทธบิัตรเลขที่ 15707 (เลขที่คาํขอ: 1803000880 ณ 

10 เมษายน 2561), ผู้ขอจดทะเบียนสิทธบิัตรบริษัท คริสต้ี เจมส ์จาํกัด, 19 พฤศจิกายน 2562 

ขจีพร วงศป์รีดี. (2560). เครือ่งหลอมแท่งถมดําปราศจากตะกัว่. สิทธบิัตร เลขที่คาํขอ 1701004817, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ถือสิทธิ์, วันที่ย่ืนคาํขอ 25 สิงหาคม 2560 (ย่ืนคาํขอให้

ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

  - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พองาม  วีรุตมเสน   

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Porngarm Virutamasen 

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที่ทํางาน      วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     083 906 3169 

Email         porngarm@g.swu.ac.th   

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

อ.บ. ภาษาองักฤษและภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

M.Sc. Human Resource Management Utah State University, USA 2540 

Ph.D. Business Administration Southern Illinois University, 

USA 

2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Strategic and strategic branding management, Brand Development, Entrepreneurship, and 

Organizational structure  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Kongprasert, N., Wongpreedee, K., Virutamasen, P. and Chuanprapun, T. (2017). A Study of 

Romantic Relationships for Jewelry Design: The Case of Thai Women, International Journal of 

Innovation, Management and Technology, Vol.8 (6), pp. 493-499. 

1.2  บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูล

ของ สกอ.) 

Virutamasen, P. (2020). Overcoming the use of smart jewelry: an explanation by diffusion of 

innovation theory., Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry, pp. 1-8. 

Nana, S. and Virutamasen, P. (2020). Factors affecting purchasing smart jewelry: A Conceptual 

framework from consumer behavior’s perspective. Entrepreneurial Conference on Innovation 

for Smart Jewelry, pp. 1-5. 

 

mailto:porngarm@g.swu.ac.th
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2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

   Khaikleng, P., & Virutamasen, P. (2020). Evaluation of health promotion program in industry. 

Bangkok: ThaiHealth. 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

        - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สจุิตรา ศรีสงัข์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sujittra Srisung 

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน      ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     (02) 664-1000-9 ต่อ 8203, 8209    

Email      sujittras@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. เคมี (เกียรตินิยมอนัดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 

M.Sc. Chemistry University of Missouri, St.Louis, 

USA 

2547 

Ph.D. Chemistry University of Missouri, St.Louis, 

USA 

2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Inorganic chemistry, Applications of coordination chemistry to biological problems, 

Bioinorganic Chemistry, Metal toxicity, Nanotoxicity, Metal coating, Precious metal refining 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

จักรกริสน์ คัญทพั, นุจรินทร์ วะสกุนั และ สุจิตรา ศรีสงัข.์ (2563). การสะสม การเคล่ือนย้าย และ

ผลกระทบของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 และผักบุ้งจีน. 

วารสารมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 12(23), 13-25.  

นุจรินทร์ วะสกุนั, ระวิวรรณ มณีรัตนโชติ, มะยูโซ๊ะ กูโน และ สุจิตรา ศรีสงัข.์ (2561). การวิเคราะห์  

   อนุภาคซิลเวอร์นาโนปริมาณตํ่าที่รวดเรว็ในตัวกลางที่เป็นของเหลวโดยใช้สารเทยีบสทีี่มี  

   ความจาํเพาะ. วารสารวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 34(1), 167-186.  
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นุจรินทร์ วะสกุนั, มะยูโซ๊ะ กูโน และ สุจิตรา ศรีสงัข.์ (2561). ความจาํเพาะและโครงสร้างของ

สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ อนุภาคคอมเปอร์นาโน และโซเดียม กบักรดพิโคลินิก. วารสาร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 37(4), 525-533. 

Suwanjang W. , Khongniam B.  Srisung S. , Prachayasittikul S.  and Prachayasittikul V.  ( 2 0 1 7 ) .  

Neuroprotective effect of Spillanthes acmella Murr.  On pesticide- induced neuronal cells 

dealth. Asian Pacific Journals of Tropical Medicine. 10(1), 35-41.  

 

1.2  บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ปุณยวีร์ เกียรติทนง, สุจิตรา ศรีสงัข,์ มะยูโซ๊ะ กูโน และ นุจรินทร์ วะสุกัน. (2562). การสงัเคราะห์และ

ศึกษาความเสถียรของสารประกอบเชิงซอ้นซัคซิเมอรก์บันาโนซิงค์ออกไซด.์ รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังที่ 11, วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 หน้า 842-850. 

จักรกริสน์ คัญทพั และ สุจิตรา ศรีสงัข.์ (2559). การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมสาํหรบักระบวนการย่อย 

แบบเปียกของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อขา้วหอมมะลิ 105 และขา้วเหนียว กข6. รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย คร้ังที่ 12 และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, วันที่ 21-

22 กรกฏาคม 2559, หน้า 377-383. 

   

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

  - 

  

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

        - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ภวูดล  วรรธนะชัยแสง  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Bhuwadol Wanthanachaisang  

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที่ทํางาน     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     080 036 6688 

Email      bhuwadol@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

วท.ม. ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

Dr.rer.nat. Natural Science University of Mainz, Germany    2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 อญัมณีศาสตร์ และ สเปกโทรสโกปี 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Kruzslicz, A. B., Nasdala, L., Wildner, M., Skoda, R., Redhammer, G. J., Hauzenberger, C. and 

Wanthanachaisaeng, B. (2020). Black spinel – A gem material from Bo Phloi,  

Thailand. The Journal of Gemmology, Vol. 37 (1), pp. 67-79. 

Nasdala, L., Chanmuang, N., C. and Wanthanachaisaeng, B. (2020) . Multicoloured synthetic 

corundum and multicoloured glass doublets in the Thai gem market. The Journal of 

Gemmology, Vol. 37 (1), pp. 18-20. 

Zeug, M., Nasdala, L., Wanthanachaisaeng, B., Balmer, W.A., Corfu, F. and Wildner, M. 

(2018). Blue zircon from Ratanakiri, Cambodia. The Journal of Gemmology, Vol. 36  

   (2), pp. 112-132. 
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Nasdal, L., Corfu, F., Schoene, B., Simon, T. R., Wall, C. J., Schmitz, M. D., Ovtcharova, M., 

Schaltegger, U., Kennedy, A. K., Kronz, A., Reiners, P. W., Yang, Y., Wu, F., Gain, 

S.E.M., Griffin, W. L., Szymanowski, D., Chanmuang, C. N., Ende, M., Valley, J. W., 

Spicuzza, M. J., Wanthanachaisaeng, B. and Giester, G. (2018). GZ7 and GZ8 – Two 

zircon reference materials for SIMS U-Pb geochronology. Geostandards and Geoanalytical 

Research. Vol. 42 (4), pp. 431-457. 

 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

             - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 -  

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Piyapong Khaikleng 

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที่ทํางาน      วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    082-895-6995 

Email     piyapongk@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การประเมิน, การวิจัย, การวดัผล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Wutiyano, K., Sirikit, R. and Khaikleng, P. (2020). Logic model development for public relation 

process evaluation at public organization by applying meta evaluation standard. Journal of 

Research Methodology, Vol.33(2), pp. 167-180. 

Khaikleng ,P. and Wongwanich, S. (2019). Strategy Evaluation of the Happy Workplace Promotion 

project in an industry. Journal of Research Methodology, Vol.32(2), pp. 175-196. 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Wangwichit, K. and Khaikleng, P. (2 0 2 0 ) .  Knowledge and perceptions about covid-1 9 :  A 

comparison of Elementary and Secondary students. Paper presented at IAI Academic 

Conference Proceedings, July, 3, 2020, pp. 85-89. 
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Ngamying, B., Khaikleng, P. and Trakoonvorakun, K. (2018). Program Theory Development using 

by Process Tracing Method for Live Philosophically with the Self-Sufficiency Economy 

Value Promoting Evaluation of Upper Secondary Students.  Paper presented at the 

Universal Academic Cluster International April Conference in Bangkok, Apr, 2 6 -2 7 , 

2018, pp. 14-21. 

Phattanapa, K., Khaikleng, P. and Sirikit, R. (2018). Guidelines for Curriculum Evaluation in Basic 

Education Level Applied Using by Meta- evaluation and Evaluation Synthesis.  Paper 

presented at the Universal Academic Cluster International April Conference in Bangkok, 

Apr, 26-27, 2018, pp. 1-6. 

Puangthong, S., Trakoonvorakun, K. and Khaikleng, P. (2 0 1 8 ) .  Needs Assessment for Chinese 

Language Teaching-learning Management of High School Student in School under Bangkok 

Metropolitan Administration applied from Kano Model. Paper presented at The Universal 

Academic Cluster International April Conference in Bangkok, 2018(6), pp. 22-28. 

Suntharovit, W., Khaikleng, P. and Prasertsin, U. (2017). A Training module for evaluation capacity 

building of project evaluation for teachers in the private schools in the Metropolitan Area 

using needs assessment and empowerment evaluation approach. Paper presented at 

International  Conference on Social Science and Management, May, 9-11, 2017, pp. 

492-499. 

Pokapanich,S., Khaikleng, P. and Klaharn, R. (2017). A Development of the program theory for 

evaluation of the CEFR English Education Policy implementation process in schools using 

a theory-based evaluation approach. Paper presented at International  Conference on Social 

Science and Management, May, 9-11, 2017, pp. 492-499. 

Hunlerd, C., Khaikleng, P. and Choptam, M. (2017). Program theory development for the English 

program evaluation in primary school under the office of the basic education commission in 

Bangkok, Thailand  using by theory-based stakeholder evaluation approach. Paper presented 

at International Conference on Social Science and Management, June 29-July 2, 2017, 

50-55. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน่  

 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม 

ปิยพงษ ์คลา้ยคลึง ธนพร ว่องวาณิช และสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ. (2564). รายงานการนําเสนอ

ตําแหน่งทีต่ัง้ของศูนยเ์รียนรู.้ ทุนสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสขุภาพ. 

ปิยพงษ ์คลา้ยคลึง และคณะ. (2563). การประเมินแผนสรา้งเสริมสุขภาวะองค์กร ระยะ 3 ปี (2561-

2563). ทุนสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสขุภาพ. 
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ปิยพงษ ์คลา้ยคลึง. (2562). สภาพแหล่งการเรียนรูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชีวิต. ทุนสาํนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. 

สุวิมล ว่องวาณิช ปิยพงษ ์คลา้ยคลึง หฤทยั อาจปรุ ทปีทศัน์ ชินตาปัญญากุล และเบญจมาภรณ์ งามย่ิง 

(2561). ประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู:้ การเผยแพร่และการนํามาตรฐานแหล่งการเรียนรูสู้่

การปฏิบติั. ทุนสาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. 

ปิยพงษ ์คลา้ยคลึง และคณะ. (2561). การประเมินพนัธกิจสมัพนัธของมหาวิทยาลยักบัสงัคม. ทุนคลัง

สมองของชาติ. 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

-  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       กรกลด คาํสุข 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Koraklod Kumsook 

ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ที่ทํางาน    วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     096 7959 236 

E-mail     koraklod@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

ศป.บ ออกแบบทศันศิลป์ :  การออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

M.A. Fashion University of Central 

England in Birmingham, 

UK, 

2549 

Ph.D. Research in Arts and Design : Fashion 

Design 

Birmingham City University, 

UK 

2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Fashion Design, Fashion Production 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ) 

สภิุญญา นวมสนัเทยีะ, กรกลด คําสุข และ ยศไกร ไทรทอง. (2562). การศึกษาและพฒันาของเล่นเชิง

เครือ่งประดบัเพือ่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์สาํหรบัเดก็ 6-8 ปี. วารสารวิชาการนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) กรกฎาคม - ธันวาคม 

2562, หน้า 136-144. 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

แพรวา รุจิณรงค์, รวิเทพ มุสิกะปาน และ กรกลด คําสุข. (2561). การศึกษาเฉดสียอ้มธรรมชาติจากผา้โฮล

ในจงัหวดัสุรินทรส์ู่การพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 11 ,

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 650-663. 
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วิลาวัณย์ วัชรินทร์รัตน์, กรกลด คาํสขุ และ ยศไกร ไทรทอง. (2561). การศึกษาและพฒันาแอปพลิเคชนัเกม

เพือ่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม: กรณีศึกษา จงัหวดันครราชสีมา. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ“มศว วิจัย” คร้ังที่ 11, วันที่ 29-30  มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 

687-695. 

ญดา สวัสดี, กรกลด คําสุข และ รวิเทพ มุสกิะปาน. (2561). การศึกษาและพฒันาลายผา้ทอเพือ่

สรา้งสรรค์อัตลกัษณใ์หม่ผา้ไหมไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ“มศว วิจัย” คร้ังที่ 11, วันที่ 29-

30  มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 1,146-1,156. 

ศุภนิดา มณีโชติ, กรกลด คําสุข และ รวิเทพ มุสกิะปาน. (2561).  การศึกษาและออกแบบ

เครือ่งประดบักลาสเซรามิคทีร่ะลึก ส่งเสริมการท่องเทีย่วจากอัตลกัษณ ์จ.แพร่. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ“มศว วิจัย” คร้ังที่ 11, วันที่ 29-30  มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

หน้า 1,157-1,166. 

ณัฐกานต์ สขุแก่น และ กรกลด คําสุข. (2560). การศึกษาและพฒันาชุดเฟอรนิ์เจอรส์าํเร็จรูป สาํหรบั

การออกรา้นสินคา้เพือ่ส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา รา้นคา้เครือ่งสาํอาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ

“มศว วิจัย” คร้ังที่ 10, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 404-413. 

พัสรัฐ ชูแก้ว และ กรกลด คําสุข. (2560). การศึกษาแนวทางการออกแบบแอพพลิเคชนัอินเตอรแ์อคทีฟ

บนสมารท์โฟนสาํหรบัการเตรียมตวัก่อนอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ“มศว วิจัย” คร้ังที่ 10, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

หน้า 444-455. 

อโณทยั สิงห์คาํ และ กรกลด คาํสขุ. (2560). การศึกษาและพฒันาลวดลายผา้ฝ้ายผสมตะไครเ้พือ่นําไปสู่

การพฒันาสินคา้แฟชนั. การประชุมวิชาการระดับชาติ“มศว วิจัย” คร้ังที่ 10, วันที่ 20-21 

กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 533-547. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน่  

 สิทธิบตัร 

กรกลด คําสุข, ชินานาง สวัสด์ิรัมย์. (2560). ลวดลายผา้. สิทธบิัตร การออกแบบผลิตภัณฑ,์ เลขที่ 

57750, ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 25 กนัยายน 2560 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อรัญ วานิชกร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Aran Wanichakorn 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน    วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     092 420 4554 

E-mail     aran@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

ศป.บ. ออกแบบทศันศิลป์ :   

การออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา :   

การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ปร.ด ทศันศลิป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา     2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ทศันศลิป์ การออกแบบผลิตภัณฑ ์และการออกแบบภาพลักษณ์ 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

อรญั วานิชกร. (2563). การศึกษาสเกต็ซ์ภาพด้วยสื่อดิจิทลัเพื่อการออกแบบและพัฒนาลวดลาย

ผลิตภัณฑต์กแต่ง. วารสารศิลปกรรมสาร  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 

13(2), 84-101.  

อรญั วานิชกร. (2562). การออกแบบ นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อการเรียนรู้แพทย์แผนไทย 

วดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. วารสารวชิาการ  ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร, 10(2), 61-74. 

อรญั วานิชกร. (2562). การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย สขุภาพวิถีไทย. วารสารวจิิตรศิลป์ 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 10(2), 32-58. 

อรญั วานิชกร. (2562). โครงการพัฒนารูปแบบชุดเคร่ืองเรือนวิถีชีวิตยุคใหม่ภายในที่พักอาศัยด้วยภมิู

ปัญญาการจักสานผักตบชวา กรณีศึกษา ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ทอง จังหวัดอ่างทอง. 

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 11(1), 116-142. 
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อรญั วานิชกร. (2561). การศึกษาและพัฒนาสนิค้าตกแต่งห้องทาํ งานจากอตัลักษณ์ไทยให้หน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการประยุกต์ใช้แท่งยาถมดาํไร้สารพิษ. วารสารวจิิตรศิลป์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 9(1), 95-159. 

อรญั วานิชกร. (2561). ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทศันศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ ์สาํหรับแสดง

ภาพลักษณ์แหล่งทองเที่ยวกรุงเก่าอโยธยา. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ, 19(2), 123-132. 

อรญั วานิชกร. (2560). การสร้างองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทยตามหลัก 

แนวคิดเซคิ. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ และศิลปะ สถาบนัวจิยัและ

พฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 37(1), 1-22. 

อรญั วานิชกร. (2560). ประสบการณ์สนุทรียะจากภาพยนตร์สู่การออกแบบผลิตภัณฑร่์วมสมัย.  

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 9 (1),  214-236. 

อรญั วานิชกร. (2560). การศึกษาและสร้างสรรค์แบรนด์รับรองและรางวัลผลิตภัณฑส์มุนไพร ดีเด่น

ระดับชาติ. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 18 (2), 134-140. 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

สิทธิบตัร 

อรญั  วานิชกร. (2563). โคมไฟ.  สิทธบิัตร การออกแบบผลิตภัณฑ,์ สิทธบิัตรเลขที่ 2002000320,  

ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 31 มกราคม 2563 

อรญั  วานิชกร. (2563). โคมไฟ.  สิทธบิัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ,์ สิทธบิัตรเลขที่ 2002000321, 

ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 31 มกราคม 2563 

อรญั  วานิชกร. (2563). โคมไฟ. สิทธบิัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ,์ สิทธบิัตรเลขที่ 2002000322,  

ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 31 มกราคม 2563 

อรญั  วานิชกร. (2562). แจกนั. สทิธบิัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ,์ สิทธบิัตรเลขที่ 1902004015,  

ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 4 ตุลาคม 2562 

อรญั  วานิชกร. (2560). เก้าอี้. สิทธบิัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ,์ สิทธบิัตรเลขที่ 1702003291, 

 ผู้ขอจดทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 25 สิงหาคม 2560 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

       -  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Ninlawan Choomrit, Ph.D 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน      ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     081 930 5440 

Email      ninlawan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2535 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

Ph.D. Industrial Engineering Clemson University, U.S.A. 2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 สถิติประยุกต์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์ การจาํลองสถานการณ ์

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

ชุติกาญจน์ ลีธรีะ, ณัฐฑชิา หม่ันขีด และ นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ. (2562). การลดเวลาติดต้ังและปรับแต่ง

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก. วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 26(3), 102-10.  

จารุเดช หิรัญวัฒนสขุ, อริย บุญดาํเนิน และ นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ. (2561). การเพิ่มประสทิธผิลโดยรวม

ของเคร่ืองพิมพ์ 2 สีในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก. วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและ

พฒันา วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 29(1), 45-52. 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kaoudom, N., Yimtrakarn, T. and Choomrit N. (2019). Using DMAIC methodology to reduce 

defects in sport bar Products. Proceedings of IEEE 6th International Conference on 

Industrial Engineering and Applications, Apr 12-15, 2019, Tokyo, Japan, pp. 852-855. 
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นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ จันทร์จิรา อนิเฮง จามรี สขุชัย และนัทธมน พาราพันธกุล. (2560). แนวทางการลด

งานส่งกลบัคืนในกระบวนการตรวจสอบงานชุบผิวโลหะ. การประชุมสมัมนาเชงิวิชาการด้านการ

จัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน คร้ังที่ 17, วันที่ 19-23 ตุลาคม 2560, หน้า 385-91. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

          - 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

      - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วีระนันท ์ คาํนึงวุฒิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)    Weeranan Kamnungwut 

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน     ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์        097 969 4565 

Email      weeranan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

M.A. International Business Brunel  University, UK 2540 

Ph.D. Management University of  

 London, UK 

2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Industrial Cluster, International Business, and Management, การศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Kamnungwut, W. (2019). The Influencing Factors of Customer Satisfaction, Trust, and Brand 

Loyalty on Purchase Decision in Online Marketing. TNI Journal of Business 

Administration and Languages, Vol.7(2), pp. 88-99. 

Klentien, U. and Kamnungwut, W. (2019) The Development of Onilne Media and Marketing for 
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 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

            - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

     - 

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

          - 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบั  

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์TQF 

1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

ELO 1 

1. จัดการข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจทางธุรกจิ (Utilize) อย่างมี

จริยธรรม 

x x         x x 

ELO 2 
2. แก้ปัญหาตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ 
  x   x   x    

ELO 3 
3.วิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้างมูลค่าหรือ

ผลผลิตให้อุตสาหกรรม 
   x   x   x   

ELO 4 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อจัดการ

นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมี

ประสทิธภิาพ   

    x   x     
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO)  

1 2 3 4 

วิชาเฉพาะ 

1. วิชาบังคับ 

นอ501 ระเบียบวิธวีิจัยสาํหรับการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

II501 Research Methodology for Innovation and Industrial Management 

x x   

นอ502 กลยุทธก์ารจัดการข้อมูลสาํหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

II502  Data Management Strategy for Industry and Innovation 

x x   

นอ511 การบริหารการปฏบิัติการแบบมืออาชีพ 

II511 Professional Operations Management 

 x   

นอ521 การสร้างคุณค่าสนิค้าและบริการสาํหรับอุตสาหกรรม 

II521     Value Proposition for Industrial Product and Service 

  x  

นอ551 การบริหารจัดการนวตักรรมอย่างสร้างสรรค์ 

II551   Creative Innovation Management 

   x 

2. วิชาเลือก 

นอ512     การฝึกปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ันสงู 

II512 Advanced Engineering Practices 

 x  x 

นอ522     การฝึกปฏบิัติการด้านบริหารจัดการข้ันสงู 

II522 Advanced Management Practices 

 

 

  x x 



122 
 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO)  

1 2 3 4 

นอ531     การฝึกปฏบิัติการด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสงู 

II531 Advanced Science Practices 

 x  x 

นอ541     การฝึกปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีการออกแบบ 

II541     Design Technology Practices 

 x  x 

นอ552     การบูรณาการระบบการผลิตและบริการ 

II552 Integrated Product and Service System 

x x x x 

นอ553     หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  

II553 Special Topics in Innovation and Industrial Management 

x x x x 

3. หมวดปริญญานิพนธ ์  

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท  

GRT691  Master’s Thesis  

x x x x 
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ภาคผนวก ช สญัญาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 

สาํนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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