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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค ์

(หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 

          ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Creative Brand Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 

              ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Science (Creative Brand Management) 

                    ชื่อย่อ : M.Sc. (Creative Brand Management) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 

ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

           ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ  

            หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 และแบบ ข 
          5.2 ภาษาที่ใช้ 
            ภาษาอังกฤษ 

    5.3 การรับเข้าศึกษา 

           รับนิสิตชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน กับ Master of Science Program in International Luxury 

and Brand Management, Rennes School of Business, France  
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์เพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการใหม่โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1  ของปีการศึกษา 2561 

ได้รับอนุมัตแิละเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประชุมครั้งที่.1/2560.... เมื่อวันที่ ...17..... เดือน ....มกราคม. พ.ศ..2560............  

 ได้รับอนุมัตแิละเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี...7/2560 

เมื่อวันที่ ..27 เดือน ..มิถุนายน…. พ.ศ...2560. 

 ได้รับอนุมัตแิละเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่...9/2560.......  

เมื่อวันที่ ....2.... เดือน ..สิงหาคม.... พ.ศ...2560..... 

ได้รับอนุมัตแิละเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่...9/2562.......  

เมื่อวันที่ ....10.... เดือน ..กันยายน.... พ.ศ...2562..... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าใหมแ่ละ/หรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative and/or new brand   

    entrepreneur) 

2. นักพัฒนาตราสินค้าใหม่ (Brand analyst and developer) 

3. นักบริหารตราสินค้าขององค์กรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4. ผู้อ านวยการสร้างสรรค์ (Creative director) 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ

ที ่
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก

(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน อ.บ. (ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน), 2538   
M.Sc. (Human Resource 
Management), 2540  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Utah State University, 
USA 

xxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ

ที ่
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก

(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

Ph.D. (Business 
Administration), 2546   

Southern Illinois 
University, USA 

2 อ.ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 
M.A. International Business, 
2540  
Ph.D. (Management), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Brunel University, UK 
 
University of London, 
UK 

xxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.กรกลด ค าสุข ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ :  
การออกแบบแฟชั่น), 2546 
M.A. (Fashion), 2549 
 
 
Ph.D. (Research in Arts and 
Design : Fashion Design), 
2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
University of Central 
England in 
Birmingham,  UK 
Birmingham City 
University, UK 

xxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานประกอบการในเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย 

Rennes School of Business, France 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

รัฐบาลมีนโนบายอย่างชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้ หลักการ

ส าคัญของการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 

Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน้นภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการมากขึ้น กระบวนการ

ขับเคลื่อนดังกล่าวต้องการการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ 

รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตให้มีทักษะและศักยภาพ ความ

เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถจัดการและยกระดับตราสินค้าได้อย่างยั่งยืนและอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

(Global-Thai) 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ชนชั้นกลางเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ และประเทศไทยจะยังคงประสบกับสภาพแวดล้อม

และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความท้า

ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 

ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 

คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ต้องเผชิญในอนาคต ในการปฏิรูปการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานไม่สัมพันธ์กับ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยไม่สามารถวางแผนการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานของ

อาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการพัฒนาคนชนชั้นกลางให้มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศ และต้องท าความเข้าใจถึงทิศทางและการสร้างโอกาสในการพัฒนากลุ่มคนชนชั้นกลางให้

มีความเชื่อมโยงต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาแบบเพ่ิมมูลค่าด้วยการน าวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม ไปใช้ในการสร้าง

โอกาสตามสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และ

อนาคต เพ่ือให้บัณฑิตเป็นห่วงเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการและการสร้าง

แนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 

การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้เชื่อมโยงเข้ากับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ด้วยการน านวัตกรรมงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ

ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตนวัตกรรมและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ของไทย รวมไปถึงความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี มาบูรณาการกับการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิด

เป็นการพัฒนาตราสินค้า (Brand) ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ภายใต้หลักการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (Value 

added) อย่างสร้างสรรค์  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ยังคงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยในการสะท้อนภาพลักษณ์ 

(Brand identity) ของตราสินค้าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมและความต้องการของผู้ บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที  
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถหลักท่ีตอบสนองในยุคศตวรรษที่ 

21 ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของภาวะการณ์อย่างปัจจุบันและมีความทันสมัย มีคุณลักษณะ 

ความเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล ดังนั้นหลักสูตรได้มีการสร้างกลยุทธ์การจัดหลักสูตรนานาชาติและ

เน้นการสอนที่เป็นรูปแบบแผนการสอน และการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

(Outcome-based Education) โดยมีรูปแบบการจัดการสอนเป็นแบบโมดูล รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นไม่มีใบ

ปริญญา (Short Course Non-Degree Program) และรูปแบบการสอนที่ใช้กลยุทธ์การสอนเชิงรุก (Active 

Learning) นอกจากนี้ หลักสูตรยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการบริหาร

จัดการตราสินค้าเพ่ือเสริมความเป็นนานาชาติอีกด้วย 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งผลิตบัณฑิตที่มาตรฐานและบุคลิกภาพเป็นที่ต้องการของสังคมทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ การสร้างความเป็นนานาชาติ (internationalization) เพ่ือให้ทันและรองรับนโยบาย 

Thailand 4.0 โดยเน้นบัณฑิตให้มีทักษะสื่อสารและถ่ายทอดที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรม

หรือกระบวนการท างานวิจัยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ จึงเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ก าหนดให้บัณฑิตสามารถสื่ อสารและถ่ายทอด

มูลค่าตราสินค้าและบริการสู่สาธารณะหรือสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลแม่นย าและน าข้อมูลมา

ใช้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยค านึงถึง

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมคู่ค้า 

 ซึ่งในการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ มีการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมผ่าน

กระบวนการคิดและวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ การออกแบบนวัตกรรมให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคและเหมาะกับการใช้งาน การสร้างตราสินค้าให้นวัตกรรมนั้นๆและการบริหารจัดการนวัตกรรมและตรา

สินค้าไปสู่เชิงพาณิชย์ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

จากหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบแฟชั่นจากหลักสูตรการออกแบบ

ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการจากวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืนและ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

- หลักสูตรก้าวหน้าของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  

  (หลักสูตรสองภาษา) 

- หลักสูตรอื่นๆ ที่อยู่ในแผนแม่บทท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

สร้างสรรค์ตราสินค้าบนพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา

และสร้างสรรค์ตราสินค้า (brand) หรือบริการใหม่ของตนเอง ในระดับนานาชาติทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง 

โดยสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทั้งในและนอกประเทศ ก่อให้เกิดตราสินค้าที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน 

     1.3 วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ โดยน านวัตกรรมไปใช้ในการผลิตและการออกแบบ

บนพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการสร้างสรรค์ตราสินค้าสมัยใหม่ 

 2. สามารถสร้าง ประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตรา

สินค้าเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. สามารถสร้างช่องทางการท าธุรกิจและพัฒนารูปแบบสินค้าและการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการ

ของอุตสาหกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทุกป ี

ประเมินแนวทางความต้องการของ
ตลาดแรงงานดา้นการบริหารตราสินคา้
สร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ  
ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างใกล้ชิด 

รายงานผลการส ารวจความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต  
รายงานผลการส ารวจตลาด แรงงาน 

2.พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 

จัดอบรมและประชุมเชิงวชิาการแก่อาจารย์
ผู้สอน เน้นทักษะการสอน active learning 
และการปฏิบตัิจริง 

จ านวนกิจกรรมและ/หรือโครงการ
พัฒนาทักษะการสอน 
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อทกัษะ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และ
กิจกรรมประกอบการสอนแต่ละ
รายวิชา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

     อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

เรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาด้านการออกแบบ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์หรือ

การผลิตสินค้า มีสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมของสินค้าสร้างสรรค์หรือสินค้าที่เพ่ิมมูลค่าได้ แล ะมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษตามที่ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

      2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ รับผู้เรียนที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่หลากหลาย นิสิตที่เข้ามาศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน

ตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามา โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการตราสินค้าใหม ่
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และการสร้างสรรค์ตราสินค้าและบริการ นอกจากนี้นิสิตบางคนต้องการเวลาปรับตัวให้กับการเรียนการสอนด้วย

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
       
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศให้นิสิตใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกัน  

2. จัดโครงการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความเป็น      

   ผู้ประกอบการในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

3. จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต  

4. จัดล าดับวิชาโดยเริ่มจากวิชาพ้ืนฐาน เพื่อปรับระดับความรู้ด้านบริหารจัดการให้ผู้เรียนใกล้เคียงกัน และ   

    สามารถเรียนต่อยอดในรายวิชาต่างๆในหลักสูตรได้ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก 2 

แผน ข 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

   ชั้นปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

   ชั้นปีที่ 1  20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

180,000/1/

คน/ปี x 25 คน 

180,000/1/

คน/ปี x 50 คน 

180,000/1/

คน/ปี x 50 คน 

180,000/1/

คน/ปี x 50 คน 

180,000/1/

คน/ปี x 50 คน 

รวมรายรับ 4,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

 *หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 360,000 บาท 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

 
รายการ ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
1. ค่าตอบแทนผู้สอน 1,485,000.00 59,400.00 
2. ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน 

(ท้ังหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 
200,000.00 8,000.00 

 
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  182,550.00 7,302.00 
4. กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร 

(เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   
1,250,000.00 50,000.00 

5. ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต 250,000.00 10,000.00 
6. ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต  1,035,000.00 41,400.00 
7. ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  150,250.00 6,010.00 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    
8. งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 284,550.00 11,382.00 
9. งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 284,550.00 11,382.00 
10. ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 569,100.00 22,764.00 
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์    
11. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (อัตรา

ต่อหัว) 
720,000.00 28,800.00 

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)   
12. ค่ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 1,800,000.00 72,000.00 
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หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    
13. ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี) 218,000.00 8,720.00 
14. ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2ปี) 150,000.00 6,000.00 
15. ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 52,000.00 2,080.00 
16. ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2 ปี) 369,000.00 14,760.00 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  9,000,000.00 360,000.00 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) short course non-degree/สอนเป็น Module และแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

            3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

            3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชา แผน ก 2 ปริญญานิพนธ์ แผน ข สารนิพนธ์ 
หน่วยกิต หน่วยกิต 

-  วิชา บังคับ 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- ปริญญานพินธ ์ 12 หน่วยกิต - 
- สารนิพนธ ์ - 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ  นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้ ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ได้ส าเร็จ หรือไม่มีพ้ืนฐานในการท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดหลักสูตรให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1.3 รายวิชา    

1. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
CBM 501 Research Methods and Analysis for Creative Brand 

Management 
 

บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
CBM 502 Academic Forum in Creative Brand Management   
บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
CBM 511 Creative Enterprise and Entrepreneurship  
บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองกับความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า 3(1-4-4) 
CBM 541 Emotional Design and Customer Perception  
บสส 551 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการ 3(2-2-5) 
CBM 551 Creation of Innovative and Lifestyle Products and Services  

 

2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ส าหรับแผน ก และ 15 หน่วยกิตส าหรับแผน ข 
บสส 512 
CBM 512  

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
Integrated Marketing Communication and Strategy 

3(2-2-5) 
 

บสส 513 
CBM 513 

การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจสร้างสรรค์ 

Innovative Thinking in Creative Businesses 

3(2-2-5) 
 

บสส 514 การตลาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
CBM 514 Marketing in Creative Industries  
บสส 515 การสร้างและบริหารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
CBM 515 Strategic Brand Building and Management  
บสส 521 ออกแบบและจัดการการบริการ 3(3-0-6) 
CBM 521 Design and Service Management  
บสส 522 
CBM 522 

การบริหารจัดการสุนทรียนวัตกรรม 
Management of Aesthetic Innovation 

3(3-0-6) 

  บสส 531 การควบคุมคุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และบริการ    3(2-2-5) 
CBM 531 Brand Quality Control of Products and Services  

   



12 
 

 
บสส 532 

 
หลักการการตัดสินใจในธุรกิจสร้างสรรค์ 

 
3(2-2-5) 

CBM 532 Principles of Decision Making in Creative Businesses   

บสส 533  การเรียนรู้แบบโปรเจคส าหรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
CBM 533 Project-based Learning (PBL) for Creative Products  
บสส 534 นวัตกรรมวัสดุส าหรับผลิตภณัฑ์ 3(2-2-5) 
CBM 534 Innovative Material for Production  
บสส 542 ศิลปะเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
CBM 542 Artistic Technology in Digital Businesses  
บสส 552 การพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

CBM 552 Design Management and Product Development  

บสส 561 การกระจายสินค้าและการให้ใบอนุญาตสากล 3(3-0-6) 
CBM 561 Global Licensing and Distribution Agreements 

 

 

3. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 
GRI 681 Master’s project  
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT 691 Master’s Thesis  

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

 บสส หรือ CBM หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ (นานาชาติ) 
 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใช้รหัสตัวแรกเลข 5 ขึ้นไป 
 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชาตัวกลาง 

0 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านวิจัย สัมมนาและศึกษาด้วยตนเอง 

1 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านการบริหารจัดการตราสินค้า 
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2 หมายถึง หมวดวิชาบูรณาการระหว่างศิลปะและการจัดการ 

3 หมายถึง หมวดวิชาบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและการจัดการ 

4 หมายถึง หมวดวิชาระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี 

5 หมายถึง หมวดวิชาระหว่างศิลปะ เทคโนโลยีและการจัดการ 

6 หมายถึง หมวดวิชาบูรณาการระหว่างการจัดการและศาสตร์อื่นๆ เช่น กฎหมาย  

  มนุษยศาสตร์และอ่ืนๆ 

8 หมายถึงสารนิพนธ์ 

9 หมายถึงปริญญานิพนธ์ 
 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ/อภิปราย 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

แผน ก 2 (ปริญญานิพนธ์) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

บสส 551  การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และการบริการ 3(2-2-5) 

บสส XXX วิชาเลือก 3 

บสส XXX วิชาเลือก 3 

 รวม 12  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
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บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า 

วิชาเลือก  

3(1-4-4) 

 วิชาเทียบโอนจาก ESC Rennes School of Business, France 3 

 นิสิตสามารถเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ได้ โดยเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 รวม 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

บสส 551  การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และการบริการ 3(2-2-5) 

บสส XXX วิชาเลือก 3 

บสส XXX วิชาเลือก 3 

 รวม 12  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 
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บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า 

วิชาเลือก  

3(1-2-3) 

 วิชาเทียบโอนจาก ESC Rennes School of Business, France 3 

 นิสิตสามารถเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ได้ โดยเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 รวม 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1.หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค ์                  3(1-4-4) 

CBM 501 Research Methods and Analysis for Creative Brand Management 

ศึกษาวิธีวิเคราะห์และวิจัยตราสินค้าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หลักการท าวิจัย การออกแบบและ

กระบวนการท าวิจัย การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การหาแหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้

หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอโครงงานวิจัยที่มาจากปัญหาและความต้องการของอุตสาหกรรม 

A study of brand management research, both qualitative and quantitative ones.  Brand 

management research process and design, sampling and target group selection, sources of data, 

data collection process, data analysis and statistical analysis, research proposals derive from 

professional problems and needs from branding industry. 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 

วิชาเลือก 

3 

6 

 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 

 รวม 3 
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บสส 502 เสวนาเชิงวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์                             3(1-4-4) 

CBM 502 Academic Forum in Creative Brand Management 

การแก้ปัญหาธุรกิจที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสื่อสารตราสินค้า การเป็นผู้ประกอบการ

ตราสินค้าสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์วิกฤตและโอกาสในการเริ่มธุรกิจสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง

แนวคิดสินค้าและบรกิารแบบสตาร์ทอัพ (Startup) 

A study of problems in branding business and brand communication derived from rapidly 

changing environment.   Issues in being entrepreneurship in creative brands both in public and 

private sectors.  Analysis in crisis and opportunities in new business creation in order to further 

create new products and/services according to “Startup” concept. 

บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ                                   3(2-2-5) 

CBM 511 Creative Enterprise and Entrepreneurship 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น าและการบริหารทีมงานต่อการบริหารจัดการองค์กรสร้างสรรค์ 

หลักการ คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและบริหาร

จัดการธุรกิจใหม่ การประยุกต์แนวคิดใหม่ในเชิงธุรกิจ พ้ืนฐานการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่า

สินค้าและบริการขององค์กรสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ (Pain Point) และการน าผลิตภัณฑ์และบริการที่

ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างประสบความส าเร็จด้วยการใช้โมเดลธุรกิจแคนวาส  (Business Model 

Canvas – BMC) 

Roles, responsibility, and management skills of leaders in creative organizations.  Principles, 

attributes and attitudes of nascent entrepreneurs to creatively plan, launch, and manage small 

firms in order to link with international business context.   Process of new business creation, 

application of new business thinking.   Foundation of innovative thinking.   Analysis of business 

problems and value adding of products and services in entrepreneur and creative organizations 

using business model canvas ( BMC) .   Successful implementation of high- technology driven 

products and services in business. 

บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองกับความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า                  3(1-4-4) 

CBM 541 Emotional Design and Customer Perception 
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แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การออกแบบสินค้าอิง

เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน าใช้โปรแกรมทางสถิติประมวลผลการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า เอกลักษณ์ของสินค้า การออกแบบสินค้า 

Integrated production design concepts for production development; Production design 

based on Thai culture and identity; environmental- friendly products; Applying statistical analysis 

programs in emotional designs and customer perceptions; product identity, product design. 
 

บสส 551 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการ                 3(2-2-5) 

CBM 551 Creation of Innovative and Lifestyle Products and Services 

ทฤษฎีและกรอบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เทคโนโลยีในอนาคต สมบัติของวัสดุและการน าไปใช้ 

การผลิตสินค้าจากวัสดุนวัตกรรม นวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ การบริการจากมุมมองของลูกค้าและผู้บริโภค การ

น าเสนอตราสินค้าใหม่ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริการ เครื่องมือการประเมินสินค้าและ

บริการ ทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

Theories, creative framework and innovation, future technology, material properties and 

applications, products and productions from innovative materials, innovative lifestyle product and 

service form consumers’  perspective, ability to presents newly innovated brand from creativity 

within lifestyle business and service, lateral thinking, evaluating tools for product and service, 

intellectual property of creative innovation 

2.หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิตส าหรับนิสิตแผน ก 2 หรือ 15 หน่วยกิตส าหรับนิสิตแผน ข 
บสส 512 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                                     3(2-2-5) 

CBM 512 Integrated Marketing Communication and Strategy 

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในด้านการวางแผน กระบวนการ 

และการประยุกต์ใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมถึงสามารถสร้างการสื่อสารการตลาด การสร้างช่องทางการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่ายสินค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ส าหรับตราสินค้าและการสร้างตราสินค้า

เฉพาะบุคคล 

Principles and components of marketing communication and strategies; integrated 

marketing communications planning and processing; application of traditional and modern media, 

development of channels of public relations and advertisement and product distribution, including 

ability in developing marketing communications especially in development of brand image and 

personal branding. 
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บสส 513 การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจสร้างสรรค์                         3(2-2-5) 

CBM 513 Innovative Thinking in Creative Businesses 

วิธีการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการและเทคนิคการออกแบบซ้ าที่เกลาการวิเคราะห์

สร้างสรรค์ การสร้างความคิดที่น าไปใช้ให้เกิดได้จริง เป็นไปได้และไม่เหมือนใคร การเสนอความคิดหลากหลายด้วย

ความรู้แต่ละศาสตร์ สร้างแบบจ าลองและประเมินผลด้วยความคิดเชิงวิพากษ์และวิศวกรรมศาสตร์ 

Innovative design thinking methods, iterative design process as well as techniques to 

sharpen creative analysis.  Production of unique, feasible, and implementable outcomes that can 

be applied in future classes and within career opportunities.  Generating a variety of ideas, using 

knowledge from discipline, building prototypes, and evaluating with critical thinking. 
 

บสส 514 การตลาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                                            3(3-0-6) 

CBM 514 Marketing in Creative Industries 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจสร้างสรรค์ 

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าหรือบริการในธุรกิจสร้างสรรค์

จากพ้ืนฐานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

A study of customer behavior changes in dynamic market, customer segmentation, and 

competition analysis in creative businesses. Adding value developing strategies for creative markets 

by innovative products and/or services derived from the knowledge of both arts and science. 
 

บสส 515 การสร้างและบริหารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์                                         3(2-2-5) 

CBM 515 Strategic Brand Building and Management 

ความรู้และความเข้าใจในการสร้างตราสินค้าในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิธีการสร้างและเงื่อนไขที่

มีผลต่อการสร้างตราสินค้า ความส าคัญของการรักษาตราสินค้าให้คงอยู่ กลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้าง 

ตราสินค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและออกแบบ 

คุณค่าตราสินค้าและประเมินคุณค่าในตราสินค้าหลักการเงินและการอ่านงบดุล ความต้องการเฉพาะจากผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่ม การประกอบกิจการเพื่อสังคมใหม่ในธุรกิจตราสินค้าสร้างสรรค์ 

Fundamental concepts and understanding in brand building in ever changing business 

environment.  Methods and conditions affecting brand building, importance of brand to 

successfulness of business, marketing strategy influencing new brands, especially in creative 

business and business driven by design, innovation and technology. Brand value and evaluation,  
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financial analysis and statement in branding, specific needs from focused groups of consumers. 

Social entrepreneurship in branding businesses. 

บสส 521 ออกแบบและจัดการการบริการ                                                 3)3-0-6(  
CBM 521 Design and Service Management 

การบริการและการส่งมอบ การบริหารจัดการและประเมินโครงงาน การควบคุมการบรการและการจัดการ 

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการ การรักษาชื่อเสียงและการบรหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบวิเคราะห์การเงิน

และการควบคุมการบริการ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาตราสินค้า 

A study of design and delivery, planning of service project for branding, and service 

management and evaluation.  Service- supported technology and customer service management 

and reputation.  Financial analysis in service management and change management leadership. 
 

บสส 522 การบริหารจัดการสุนทรียนวัตกรรม                                             3(3-0-6)  

CBM 522 Management of Aesthetic Innovation 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและสุนทรียศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างนวัตกรรมและการสร้าง

ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ทักษะในการแสวงหา พัฒนาและบริหารจัดการสุนทรียนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การริเริ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากสุนทรียศาสตร์ การเสนอสุนทรียนวัตกรรมที่ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจแนวใหม่ 

Analysis the change in knowledge and aesthetic that effects the creation of innovation and 

creative businesses, skills in seeking, developing and managing innovative aesthetic systematically, 

initiating creativities from aesthetic, how to utilize aesthetic innovation to gain advantage in modern 

businesses.  

บสส 531 การควบคุมคุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และบริการ                        3(2-2-5) 

CBM 531 Brand Quality Control of Products and Services 

เครื่องมือและเทคนิคการจัดการคุณภาพตราสินค้าส าหรับธุรกิจการผลิตและธุรกิจการให้บริการ ระบบ

คุณภาพมาตรฐานสากล ความลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ กระบวนการหกซิก ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

และแบบการจัดการแบบลีน  กระบวนการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคส าหรับสินค้าและบริการ  แนวคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการของตราสินค้ากรณีศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานประกอบการ 

Tools and techniques in brand quality management for production and service businesses. 

International quality control.  Seven Waste; Six Sigma process; Total Quality Management (TQM) 

and lean management.  Quality development process and techniques for products and services.   
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Quality framework of branded products and services.  Case studies with analysis and solution in 

enterprises. 
 

บสส 532 หลักการการตัดสินใจในธุรกิจสร้างสรรค์                                       3(2-2-5) 

CBM 532 Principles of Decision Making in Creative Businesses  

ศึกษาทฤษฎีและหลักการการตัดสินใจในรูปแบบที่แก้ปัญหาธุรกิจ ด้วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล

ธุรกิจจากการเขียนโปรแกรมเชิงเส้น และไม่ใช่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์

ข้อมูลแจงนับแบบจ าลองธุรกิจส าหรับการตัดสินใจ 

This course introduces principles and theories related to modeling for decision making 

application of decision making models in solving business problems.  Various statistical approaches 

such as linear programming, non- linear programming, regression analysis, correlation analysis, 

categorical data analysis, decision making model, will be explored throughout the class. 

บสส 533 การเรียนรู้แบบโปรเจคส าหรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                           3(1-4-4) 

CBM 533 Project-based Learning (PBL) for Creative Products 

สร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาเชิงการผลิตด้วยการเรียนรู้แบบโปรเจค 

(project-based learning) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์ของผู้ประกอบการใหม่หรือต่อยอด

ในเชิงพาณิชย์ การน าเสนอข้อมูลและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะและสมบัติของวัสดุเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่ง

มอบคุณค่าในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

Innovation development; product development; innovative development process or 

solving problems in production lines, using project-based learning to align with entrepreneurial and 

new business guideline.   Presentation of strengths and relevant information of products, their 

characteristics and property from science perspective to deliver values in creative businesses. 
 

บสส 534 นวัตกรรมวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์                                                3(2-2-5) 

CBM 534 Innovative Material for Production 

แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีร่วมสมัยที่ประยุกต์จากองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการที่ใช้ใน

โรงงาน กระบวนการผลิตแนวใหม่ การพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ตามการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ตาม

บริบทท้องถิ่น การบริหารจัดการการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ การประยุกต์และปรับปรุงรูปแบบการท างาน

สร้างสรรค์ในองค์กรและโรงงาน น าเสนอข้อมูลนวัตกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ระดับสากล 
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Apply engineering and management knowledge to use new concepts and recent 

technology for production, Development of new materials and products by applying design and 

creativity with local wisdom, management of new products, concepts of using creativities to inspire 

an innovation in workplace, presentation skills to deliver new products and materials innovation 

for global market. 

บสส 542 ศิลปะเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล                                                3(2-2-5) 

CBM 542 Artistic Technology in Digital Businesses 

รูปแบบงานศิลปะและการแสดงออกในรูปแบบดิจิทัล ประเด็นและปัญหาปัจจุบันในการท าธุรกิจดิจิตอลกับ

การบริหารตราสินค้าการสร้างและการประยุกต์ใช้ศิลปะเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้า วิเคราะห์

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้านกระบวนการเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบจากกรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการ

ออกแบบ มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศหรือมีเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศ 

แล้วแต่กรณี 

Arts performance and digital presentation; Current trends and issues in doing business while 

managing brands.  Development of applied arts in technology for branding advertisement.  Analyze 

and implement creative technique process.  Prototype developing from innovative design.  

Domestic or international field trips.  International guest speakers.  

บสส 552 การพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์                                           3(2-2-5) 

CBM 552 Design Management and Product Development 

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าการสร้างแนวคิด  

การวาดแบบร่าง  การเลือกวัสดุ คุณลักษณะของผู้จัดการงานออกแบบในฐานะผู้ประสานงานระหว่าง นักออกแบบ 

นักเทคโนโลยี  ธุรการ และนักการตลาด ในประเด็นของภาพรวมของงานออกแบบ การสร้างพันธมิตรในหลากหลาย

สาขาวิชา เน้นนวัตกรรมท้องถิ่น การน าเสนอและ กระบวนการพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

Analysis of design development and new products, Ability to use concept framework, 

design sketch, material selections, Personality development of design manager and coordinator 

between designer, technologist, administration and marketer to deliver innovation concept,  

Interdisciplinary alliance methods, Effective delivery skills for design development and new 

products of target customers. 
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บสส 561 การกระจายสินค้าและการให้ใบอนุญาตสากล                           3(3-0-6) 

CBM 561 Global Licensing and Distribution Agreements 

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศและการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี 

วิเคราะห์ประเด็นด้านกฎหมายและหลักการท าสัญญากับต่างประเทศ 

Issues regarding intellectual property, including domestic and foreign licensing, distribution, 

and technology transactions.   Examine international legal issues and key contractual matters. 

Exploration of various contracts involving the exploitation of creative content, license agreements, 

distribution agreements, asset and share purchases, and joint ventures. 

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท       6 หน่วยกิต 
GRI 681 Master’s project 
 เลือกกรณีศึกษาโดยการใช้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือการน าเสนอปัญหาขององค์กร วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบ การผลิต การจัดการ เรื่องการจัดการตราสินค้าน าเสนอสู่
สาธารณะ เพื่อน าเสนอทางออกของการพัฒนาตราสินค้าสร้างสรรค์ 

Studies cases based on real and current situations and/ or problems in organizations. 
Presentation of organizations’ issues, including analysis and proposal of their solutions using a good 
combination of knowledge on design, production and management in creative brand management 
to public. Creative brand development opportunities are also covered. 

 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท       12 หน่วยกิต  
GRT 691 Master’s thesis 
 การด าเนินโครงการวิจัย โดยใช้องค์ความรู้การบูรณาการศาสตร์ด้านการออกแบบ การผลิตและการจัดการ
อย่างสร้างสรรค์ของการบริหารตราสินค้าเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ด้านตราสินค้าสร้างสรรค์ และ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
 Development of research project using a combination of knowledge on design production 
and creative management of brand further create innovation or body of knowledge in creative 
brand management. Presentation of the thesis and writing a thesis for publication. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน อ.บ. (ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน), 2538  
M.Sc. (Human resource 
management), 2540  
Ph.D. (Business 
Administration), 2546   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Utah State University, 
USA 
Southern Illinois 
University, USA 

xxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 
M.A. International Business, 
2540  
Ph.D. in Management, 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Brunel University, UK 
 
University of London, UK 

xxxxxxxxxxxx 

3. อ.ดร.กรกลด ค าสุข ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์: การ
ออกแบบแฟชั่น), 2546 
M.A. (Fashion), 2549 
 
 
Ph.D. (Research in Arts & 
Design : Fashion Design), 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
University of Central 
England in Birmingham, 
UK 
Birmingham City 
University, UK 

xxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน อ.บ. (ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน), 2538  
M.Sc. (Human resource 
management), 2540  
Ph.D. (Business 
Administration), 2546   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Utah State University, 
USA 
Southern Illinois 
University, USA 

xxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxx 
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M.A. International 
Business, 2540  
Ph.D. in Management, 
2551 

Brunel University, UK 
 
University of London, UK 

3. อ.ดร.กรกลด ค าสุข ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์: 
การออกแบบแฟชั่น), 2546 
M.A. (Fashion), 2549 
 
 
Ph.D. (Research in Arts & 
Design : Fashion Design), 
2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
University of Central 
England in Birmingham, 
UK 
Birmingham City 
University, UK 

xxxxxxxxxxxx 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี 

วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและ

เครื่องประดับ), 2538 

M.Eng. (Materials Science 

and Engineering), 2542 

Ph.D. (Materials Science 

and Engineering), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

Lehigh University, USA 

 

Iowa State University, 

USA 

xxxxxxxxxxxx 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), 

2548 

Ph.D. (Industrial 

Engineering), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

Grenoble Institute of 

Technology, France 

xxxxxxxxxxxx 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
นิสิตฝึกการเรียนรู้การท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบริหารจัดการตราสินค้าผลิตภัณฑ์

และการบริการกับสถาบันต่างประเทศที่มีความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างานและเปิดโลกทัศน์การ
ผลิตและบริหารจัดการตราสินค้าและผลิตภัณฑ์การบริการระบบสากล 
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4.1.1 นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
4.1.2 นิสิตสามารถบูรณาการความรู้มาใช้กับองค์กร ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงมากขึ้น 
4.13 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.1.4 นิสิตสามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4.2 ช่วงเวลา 

  ภาคฤดูร้อนเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นิสิตต้องท าวิจัยเชิงธุรกิจตราสินค้าสร้างสรรค์ที่สะท้อนผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดย

ประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ส าเร็จการศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลผลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา

ต่างๆ ด าเนินงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการบริหารจัดการตราสินค้าโดยก าหนด

ผลการเรียนรู้ ดังนี้  

 (1) มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

(2) รู้หลักการบริหารจัดการตราสินค้าเพียงพอที่อธิบายผลการทดลอง 

(3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข 

 (4) สามารถน าเสนอ ผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา  

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ในรายวิชา บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตรา

สินค้าสร้างสรรค ์และรายวิชา บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์  

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค ์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์  จ านวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

 นิสิตต้องจัดท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 2  และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คนต่อโครงงาน โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
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 5.5.1 เสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจ าของหลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 
หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าของหลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ ต้องมีอาจารย์ประจ าของ
หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย 

5.5.2 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพ่ือให้ได้รับความ 
เห็นชอบในการท าโครงงานวิจัยจากคณะกรรมการ 

 5.5.3 น าเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการ  
 5.5.4 ให้นิสิตท าการนัดหมายวันและเวลาเพ่ือขอสอบจบ ต่อคณะกรรมการ และให้นิสิตส่ง      

ร่างรายงานโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ  

 5.5.5 น าเสนอปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในรูปแบบสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ในงาน

นิทรรศการ/งานแสดงสินค้าเชิงพาณิชย์  

 5.5.6 น าเสนอปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพ่ือสอบจบโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 

 5.5.7 นิสิตน าเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ ์

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 คณะกรรมการโครงงานวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามเกณฑ์

ของบัณฑิตวิทยาลัย  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. คุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

มีทักษะสื่อสาร 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 4.1 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้บริโภครับรู้ถึง

มูลค่าของสินค้าและบริการ 

ข้อที่ 5.2 บริหารและสื่อสารตราสินค้าอย่างยั่งยืนและ

ทันต่อเหตุการณ์ 

มีทักษะด้านการสร้างและบริหารตราสินค้าให้เกิด

มูลค่าเพ่ิมในระดับนานาชาติ 

ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ข้อที่ 6.1 ประเมินการผลิตและบริการเพ่ือสร้างและเพ่ิม

มูลค่าให้ตราสินค้าในระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ในการผลิตหรือการบริการ 

ข้อที่ 6.2 บริหารและสื่อสารตราสินค้าอย่างยั่งยืนและ

ทันต่อเหตุการณ์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม
ไทยท้องถิ่นและระหว่าง
วัฒนธรรมคู่ค้าทางธุรกิจระดับ
สากล 

ก.สอดแทรกแนวคิดด้าน 
สุนทรียศาสตร์ เพ่ือให้ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและคู่ค้าระดับสากล  
ข.จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลา
เ รี ยน  ที่ มี คว าม เชื่ อม โยงกั บ
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น 

ก.ประเมินจากคุณภาพการน าเสนอ
ร าย ง าน  ที่ แ ส ด งถึ ง ก า รน า
แนวคิ ดท งสุ นท รี ย ศ าสตร์ /
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ 

ข. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
แนวคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 

1.2 มีจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

ก. สอดแทรกการมีวินัยตรงต่อ
เวลา 

ข.สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร 
และ 

ก.สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์
และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน การอ้างอิงผลงาน
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จริยธรรมทางธุรกิจ และด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
ค. ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ที่อาศัย
ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ  

และแนวคิดที่ สะท้อนจากการ
ท างานกลุ่ม 
ข .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องถามหลัก
และจรรยาบรรณวิชาการและธุรกิจ  

 
2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการ ศิลปะ และ

การผลิตสินค้าและบริการ 

ก . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ
อย่างกว้างขวางพร้อมสอดแทรก
แนวคิดการจัดการ ศิลปะ และ
การผลิตสินค้าและบริการ 
ข . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ใ น

ลักษณะบูรณาการและเน้นให้

ผู้ เ รี ย น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ( Active 

Learning) 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/
สถานประกอบการ 
ข.ประเมินจากผลการประเมินของ
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 
ค.ประเมินจากการท างานเป็นทีม 
ง.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการในรูปแบบ

ผู้ประกอบการใหม่ 

ก.จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ และเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) 
ข.จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
ค. จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learningที่มี

การค้นคว้าข้อมูลในระดับสากล 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/
สถานประกอบการ 
ข.ประเมินจากผลการประเมินของ
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 
ค.ประเมินจากการท างานเป็นทีม 
ง.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 
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2.3 สามารถบูรณาการความรู้

ด้านการออกแบบ การผลิต การ

จัดการ 

ก . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ
อย่างกว้างขวางพร้อมสอดแทรก
แนวคิดการจัดการ ศิลปะ และ
การผลิตสินค้าและบริการ 
ข . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ใ น

ลักษณะบูรณาการและเน้นให้

ผู้ เ รี ย น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ( Active 

Learning) 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/
สถานประกอบการ 
ข.ประเมินจากผลการประเมินของ
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 
ค.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 เปรียบเทียบและประเมิน

ปัญหาและความต้องการของ

ตลาดได้อย่างแม่นย า 

ก.จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ และเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) 
ข.จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
ค. จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learningที่มีการ

ค้นคว้าข้อมูลในระดับสากล 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/
สถานประกอบการที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่
น าเสนอ 
ข.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 
ค.ประเมินจากการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องถามหลัก
และจรรยาบรรณวิชาการและ
ธุรกิจ 

3.2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ของผู้ประกอบการใหม่อย่างมี

ระบบในสถานการณ์จริง 

ก . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ใ น
ลักษณะบูรณาการ และเน้นให้
ผู้ เ รี ยนล งมื อปฏิ บั ติ  (Active 
Learning) 
ข.จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการใช้

ก.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 



30 
 

ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่
ค.จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learning ที่มี

การค้นคว้าข้อมูลอย่างสากล 

ข.ประเมินจากการบ้าน/งานที่
ได้รับมอบหมายที่สะท้อนการน า
หลักทฤษฎีมาแก้ปัญหา 
ค. ประเมินจากการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องถามหลัก
และจรรยาบรรณวิชาการและ
ธุรกิจ 
ง. ประเมินจากผลการประเมิน
ของผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 

3.3  สร้างนวัตกรรมหรือสร้าง

องค์ความรู้ของสินค้าและบริการ

สร้างสรรค์ในตลาดระดับ

นานาชาติ 

ก.จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learningที่มี

การค้นคว้าข้อมูลในระดับ

สากล 

ข. การจัดกิจกรรมใน/นอก

ห้องเรียนที่ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมทางความคิด 

ก.ประเมินจาการน าเสนอผลงาน

ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/

ในสถานประกอบการ 

ข.ประเมินจากคุณภาพขอชิ้นงาน 

ค.ประเมินจากการน าเสนองาน

นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

ง.ประเมินจากผลการประเมินของ

ผู้ ประกอบการหรือหั วหน้ า

หน่วยงานในสถานประกอบการ

ที่เข้าร่วม 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1  สามารถปรับตัวเข้ากับ

สิ่งแวดล้อมและกลุ่มคนที่

หลากหลาย 

ก. จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active Learning) 

ข. จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎีเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน/ในโรงงาน  

ก1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วม ในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
ข1. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานให้แก่สาธารณะ/นอก
ห้องเรียน/โรงงาน 
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ค. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รส อนแบบ 
project based learningที่ มี
การค้นคว้าข้อมูลในระดับสากล 

ข2. ประเมินจากผลการประเมิน
ของผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 
ค1.  ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน  

ค2.  ประ เมินจากการ อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

ก2,ข3,ค3. ประเมินจากท างาน

เป็นทีม 

4.2 มีศิลปะการเจรจาและโน้ม

น้าวกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

สร้างสรรค ์

ก.จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learning ที่มี

การค้นคว้าข้อมูล 

ข.การจัดกิจกรรมใน/นอก

ห้องเรียนที่ส่งเสริมเจรจาในการ

ท างาน 

ก. ประเมินจากมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม 

ข. ประเมินจากผลการประเมิน
จากสาธารณะ/ผู้เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรม/
ผู้ประกอบการ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 สามารถสื่อสารและถ่ายทอด

ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมูลค่าของ

สินค้าและบริการ 

ก.จัดการเรียนการสอนให้มีการ

น าเสนองานเพ่ือฝึกการใช้ทักษะ

สื่อสาร 

ข.จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

น าเสนอข้อมูลที่มาจากวิเคราะห์

ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
แก่สาธารณะและคุณภาพของการ
สื่อสาร 
ข . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ตระหนักของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม/
ผู้ประกอบการ 
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5.2  น าเทคโนโลยีจัดการข้อมูล

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านการตลาดได้อย่าง

แม่นย า 

ก. ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

ข. ฝึกทักษะการใช้เทคโลยีในการ
วิ เคราะห์ข้อมูล เ พ่ือพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
อย่างต่อเนื่อง 

ค. จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎีเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน/ในโรงงาน 

ง. จัดกิจกรรมการสอนผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ และการสื่อสาร

นอกห้องเรียน 

ก.ประเมินจากคุณภาพของงานที่
ได้รับมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล
และการรู้ จั กแหล่ งข้ อมุ ลที่
เหมาะสม 

ข . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
หลั กและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการท าธุรกิจ 

ค.ประเมินจากการมีส่วนร่วมใช้สื่อ
ออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ทันสมัย 

 
6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

6.1 ประเมินการผลิตและบริการ

เพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้ตรา

สินค้าในระดับสากล โดยใช้

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการ

ผลิตหรือการบริการ 

ก.สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 
ข.จัดการเรียนการสอนเรียนรู้
ทฤษฎี เ พ่ือน า ไปใช้ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน/ในโรงงาน 
ค. จัดการเรียนการสอนให้มีการ

น าเสนอข้อมูลที่มาจากการ

วิเคราะห์ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ก.ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ให้แก่สาธารณะ/นอกห้องเรียน/
สถานประกอบการที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่
น าเสนอ 
ข.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อน
ความคิดผ่านกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน 
ค . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องถามหลัก
และจรรยาบรรณวิชาการและ
ธุรกิจ 

6.2 บริหารและสื่อสารตราสินค้า

อย่างยั่งยืนและทันต่อเหตุการณ์ 

ก.จัดการเรียนการสอนเรียนรู้

ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ปฏิบัตินอก

ห้องเรียน/ในโรงงาน  

ก.ประเมินจากผลการประเมินจาก

สาธารณะ/ผู้เข้าร่วมโครงการ

หรือกิจกรรม/ผู้ประกอบการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นและระหว่างวัฒนธรรมคู่ค้าทางธุรกิจ

ระดับสากล 
1.2 มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

2. ด้านความรู ้ 2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ ศิลปะ และการผลิตสินคา้และ
บริการ 
2.2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในรูปแบบผูป้ระกอบการใหม่  
2.3  สามารถบูรณาการความรูด้้านการออกแบบ การผลิต การจัดการ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 เปรียบเทียบและประเมนิปญัหาและความต้องการของตลาดได้อย่างแมน่ย า 
3.2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการใหม่อย่างมีระบบในสถานการณ์
จริง 
3.3 สร้างนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ในตลาด
ระดับนานาชาต ิ

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและกลุ่มคนที่หลากหลาย 
4.2  มีศิลปะการเจรจาและโน้มน้าวกลุ่มเปา้หมายได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารและถา่ยทอดให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมูลค่าของสนิค้าและบริการ 
5.2  น าเทคโนโลยีจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการด้านการตลาด
ได้อย่างแม่นย า 

6. ด้านทักษะพสิัย/สมรรถนะ
ของหลักสูตร 

6.1 ประเมินการผลิตและบริการเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้ตราสินค้าในระดับ
สากล โดยใช้เทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค์ในการผลติหรือการบริการ 
6.2 บริหารและสื่อสารตราสนิคา้อย่างยั่งยนืและทันต่อเหตุการณ์ 

 

 

ข.จัดการเรียนการสอนแบบ 

project based learningที่มี

การค้นคว้าข้อมูลอย่างสากล 

ค การจัดกิจกรรมใน/นอก

ห้องเรียนที่ส่งเสริมรับผิดชอบต่อ

สังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 ด้าน
ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาบังคับ 

บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้า
สร้างสรรค ์

              

บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค ์               

บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผูป้ระกอบการ               

บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองกับความรู้สึกและการรับรู้
ของลูกค้า 

              

บสส 551 การสร้างสรรค์สินค้าและนวัตกรรมสินคา้ไลฟ์สไตล์
และบริการ 

              

หมวดวิชาเลือก 
บสส 512 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ               
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รายวิชา ด้านที่ 1  
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 ด้าน
ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
บสส 513 การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจ
สร้างสรรค ์

              

บสส 514 การตลาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์               

บสส 515 การสร้างและบริหารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์               

บสส 521 ออกแบบและจัดการการบริการ               

บสส 522 การบริหารจัดการสุนทรียนวัตกรรม               

บสส 531 การควบคุมคณุภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

              

บสส 532 หลักการตัดสินใจในธุรกิจสร้างสรรค ์               
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รายวิชา ด้านที่ 1  
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 ด้าน
ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
บสส 533 การเรยีนรู้แบบโปรเจคส าหรับผลติภณัฑส์ร้างสรรค์               

บสส 534 นวัตกรรมวสัดสุ าหรับผลิตภณัฑ ์               

บสส 542 ศิลปะเทคโนโลยีในธุรกจิดิจิทัล               

บสส 552 การพัฒนางานออกแบบและผลิตภณัฑ ์               

บสส 561 ข้อตกลงและการให้ใบอนุญาตสากล               

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท               

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 

2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้

สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร อาทิ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในด้านทักษะทางความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ให้ใช้การประเมินจากการสอบ หรือคุณภาพของงานที่มอบหมาย การ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ให้ใช้การประเมินโดยการสังเกตุพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น โดยท าการทวน

สอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน 

2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ เพ่ือทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค ในแต่ละภาคเรียน  

2.4 ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการประเมินความสามารถของบัณฑิตระหว่างฝึกปฎิบัติการ 

2.5 น าส่งผลการทวนสอบหลังจากผ่านที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไปยัง

หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

ดังนี้ 

3.1.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ 
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ที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์นายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

3.1.2 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 

Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ

ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ หรือแผนธุรกิจที่ก่อให้เกิดการลงทุนร่วมระหว่างผู้กระกอบการ หรือ แผนธุรกิจด้านการ

จัดสร้างตราสินค้าที่ได้ผ่านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรายงานผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นก่อนและหลังส าเร็จ

การศึกษาในรูปแบบอ้างอิงรายงานจากตลาดหลักทรัพย์ 

 นิสิตสามารถได้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผลคะแนนTOEFL หรือ IELTS หรือตามที่
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเทียบเคียงทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผลคะแนนTOEFL หรือ IELTS 
ได้แก ่

 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ 
 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 79 หรือ 
 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 213 หรือ 
 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ  

         เทียบเคียงโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยศรี นค

รินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย  

      1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิ ตเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ       

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอนการใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย  ศรี

นครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

        2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงาน 

      ทางด้านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

        2.2.2 จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง 

      วิชาการในลักษณะอ่ืนๆ  

            2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

        2.2.4 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 

  2.2.5 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

            2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือ 

           แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที ่
  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ. 3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพภายใต้การก ากับดูแล
ของภาควิชา/คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
  พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบของมาตรฐานการเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือที่ท าให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับสังคม 
  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึง
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 

 
2.บัณฑิต 

มีการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะ
ของหลักสูตร 

หลักสูตรก าหนดการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  โดยใช้การส ารวจด้วยการให้
บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะ
น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือหาแนวโน้มการได้งานท าและแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอื ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ดังนี้ 

1. มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี เพ่ือประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบปีของหลักสูตร การฝึกงานและระหว่างการฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นิสิต 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 ของหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ 
ทั้งนี้ทุกขั้นตอนของการคัดเลือกนิสิตจ านวน คุณสมบัติเป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน ผ่านการพิจารณาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ  

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ รับผู้เรียนที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  นิสิตที่เข้ามาศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกันตามสาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษามา โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการตราสินค้าใหม่และการสร้างสรรค์ตรา

สินค้าและบริการ นอกจากนี้นิสิตบางคนต้องการเวลาปรับตัวให้กับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงสนับสนุนให้นิสิต

ใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

1. จัดการปฐมนิเทศให้นิสิตใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกัน  

2. จัดโครงการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความเป็น 

    ผู้ประกอบการในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

3. จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต  

นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ ด าเนินการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

4. อาจารย ์
หลักสูตรฯ มีหลักการของการบริหารจัดการจัดการ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของ

อุตสาหกรรม ดังนั้นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านการสร้างและบริหารตราสินค้าในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้คณาจารย์ในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของอาจารย์ในหลักสูตร ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีนโยบายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนและด้านสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยมีการก ากับดูแลและติดตามการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างมีระบบ 
รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น การสนับสนุนให้เสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เป็นต้น 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยล าดับชั้นพร้อมด าเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรรายปี 
และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้การด าเนินงานทั้งด้านการออกแบบสาระรายวิชา ตามการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบกับหลักสูตรตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่ส าคัญ เช่น การด าเนินการตามนโยบายตามกรอบ Thailand 
4.0 ของการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และมีการวางระบบ
ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน ผ่านผู้ประสานงานการจัดตารางสอนโดยเลขาหลักสูตรเป็นคนจัดการในแต่ละปี
จะมีการส ารวจให้นิสิตได้แสดงความต้องการ ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ก่อนการน าเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาท า
การจัดตารางสอนร่วมกัน ก่อนการเปิดภาคการศึกษา เน้นเรื่องการสอนที่เป็น แบบ modular และ active learning 
การให้ศิษย์เก่า และการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการสอนในหลักสูตร โดยเชิญอาจารย์พิเศษและ/
หรือมีประสบการณ์การท าธุรกิจตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์จากทั้งนอกคณะ และจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมสอน 
 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ด้าน ตาม มคอ.2 ซึ่งได้
มีการออกแบบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในหลักสูตร ซ่ึงคณาจารย์
ได้มีการน าเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ใน มคอ. 3 และมีการรายงาน
ผลใน มคอ. 5 และมีการรวบรวม มคอ. 5 โดยคณะกรรมการพิจารณา มคอ. 5ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการศึกษา เพ่ือ
รวบรวมการปรับปรุงการเรียนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้ และน าเสนอในที่ประชุมหลักสูตร  
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. การทวนผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของความรู้และทักษะ (knowledge 
and skills: breadth and depth) ของนิสิตโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือ
เตรียมพร้อมนิสิตก่อนการท างานจริง โดยดูจากผลประเมินความสามารถของนิสิตจากผู้ประกอบการในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของอาจารย์จากเอกสารประกอบการสอน 
3. การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละชั้นปี โดยมีการประชุมเกรดในแต่ละภาคการศึกษา ในการ

ตรวจสอบความผิดปกติของการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและความเห็นด้านความพร้อมและจ านวนของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่โสตฯประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และน าข้อมูลและ
ความเห็นมาร่วมกันวางแผนเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรมากที่สุด 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2    ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปดิ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการและ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- -    
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

 1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
 2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
 3 ประเมินจากการสังเกตพฤตกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
 5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและระดับสาขา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารยืผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ  กลยุทธ์
การสอน 
  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

 2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต และการประเมินผลที่ได้ 
 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 4 จัดท าวิจัยด้านการประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ในหมวดที่ 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1. จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุม สัมมนาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานใน

การปรับปรุง 
3. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสูตร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  

ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  สัญญาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ ESC Rennes        

      Business School ประเทศฝรั่งเศส 

ภาคผนวก ช ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนักการบูรณาการ Art & Science Management ของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรา่ง/ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 

รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโนทัย ชลชาติภญิโญ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 

                                      คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. นายปิยะ อัจฉรยิศรีพงศ ์    กรรมการผู้จดัการ บริษัทเจมส์พาวิล     เลี่ยน จ ากัด 

3. นางสาวธิดารตัน์ ไทยาภรณ ์    Marketing communications manager 

  บริษัทเจมส์พาวิลเลี่ย จ ากดั 

4. นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ส่งเสริมการตลาดลูกคา้บุคคล 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

5. นายภาคภมูิ เรืองชัยศิวเวท    กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทออลอินทราเวล จ ากัด 

 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 
1. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม 1.เห็นควรให้เน้นการสร้างตราสินค้าและการสร้างคน 

ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุม brand 
equity, brand value, brand evaluation and 
assessment. 
2.เห็นควรให้มรีายวิชาหรือน าหลกัการตลาด เช่น 
consumer behavior, market segmentation อยู่
ในรายวิชาด้านตราสินคา้ 
3.เห็นควรให้เพิ่มเติมหัวข้อการท าแผนธุรกิจ การ
วิเคราะห์และท าแผนการเงินและการตลาดในรายวิชา
ผู้ประกอบการใหม ่
4. เห็นควรให้เพิ่มเติมหัวข้อ หรือให้รายวิชามีเนื้อหา
ครอบคลมุการบริการ หรือการตลาดรูปแบบใหม่ เช่น 
luxury market 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 
2.การพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ให้นิสิตประกอบวิชาชีพ 1.เห็นควรให้เรียนเป็นชุด (module system) 

2.เห็นควรให้เน้นมีกจิกรรมการท าเป็นทีม และการ
เสรมิทักษะ soft skills เช่น interpersonal skills 
และ communication skills 
3. เห็นควรให้เน้นกิจกรรม CSR หรือการน า Social 
enterprise มาใช้ประกอบการพฒันาในหลักสูตร 
4. เห็นควรเน้นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ 1.เห็นควรให้เน้นการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากสามารถ
สังเกตทัศนคตผิูส้มัครได ้
2.มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปญัหาได ้
3.มีทักษะสื่อสารดี และสามารถน าเสนอความคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
4. มีจิตวิทยาการเข้าใจลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้า 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 
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รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ ได้ส ารวจ

ความคิดเห็นจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและนักบริหารตราสินค้า จ านวน 17 คน และ 5 คน ตามล าดับ ถึงความ

ต้องการ ความส าคัญของการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ด้านการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ รวมถึงคุณลักษณะ

บัณฑิตที่อุตสาหกรรมคาดหวังจากหลักสูตรด้วย และผลการส ารวจดังตารางต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ จ านวน 17 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 10 คน อายุระหว่าง 31-48 ปี ได้รับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รายได้ฉลี่ยต่อเดือน 50 ,000 บาทขึ้น

ไป มีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารตราสินค้า 4-10 ปี 

ข้อค าถาม ระดับ 
1.ท่านคิดว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าผู้ที่จบปริญญาโทด้านบริหารจัดการตราสินค้าจะเป็น
ที่ต้องการกับตลาดมากน้อยเพียงใด 

3.94 

2.  ท่านคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการธุรกิจจะมีความต้องการนักบริหาร
จัดการตราสินค้ามากน้อยเพียงใด 

4.23 

3.ท่านคิดว่า การสร้างตราสินค้าและการบริหารจัดการตราสินค้าส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจของท่าน 

4.35 

4.ท่านคิดว่า นักบริหารจัดการตราสินค้าในองค์กรมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ 

4.23 

5.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความรู้การสร้างตราสินค้า 

4.0 

6.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความรู้ด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า 

4.0 

7.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความตระหนักและภาพลักษณ์เชิงบวกกับ
ตราสินค้า 

4.05 

8.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการตราสินค้า 

4.17 

9.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.82 

10.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการตราสินค้าในองค์กรได้ 

4.11 
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ข้อค าถาม ระดับ 
11.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการสื่อสารทางการตลาด 

4.05 

12.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการสื่อสารให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของตราสินค้าได้อย่างชัดเจน 

4.05 

13.ท่านคาดหวังว่านักบริหารตราสินค้าที่จบหลักสูตรการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่ายในการน าเสนอตราสินค้า 

3.94 

14.การสร้างตราสินค้ามีความส าคัญต่อการบริหารและด าเนินการทางธุรกิจ 4.2 
15.นักบริหารจัดการตราสินค้ามีส่วนส าคัญช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 4.2 
16.หน่วยงานธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีนักบริหารจัดการตราสินค้า 4.0 
17.ท่านคิดว่ารูปแบบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารตราสินค้า
สร้างสรรค์ ควร เน้นการสร้างเครือข่ายในธุรกิจ 

4.4 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย ์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) พองาม วีรุตมเสน  
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Porngarm  Virutamasen  
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว    
     วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์    083 256 6641 
E-mail     porngarm@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
M.Sc. Human Resource 

Management 
Utah State University, USA 
 

2540 

Ph.D. Business Administration Southern Illinois University, USA 2546 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Organizational structure and strategies, brand strategies, change and innovation 

management 

ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Kongprasert, N., Wongpreedee, K. and Virutamasen, P., 2016, “A study of the perception of Chinese 

tourists for jewelry design”, Naresuan University Engineering Journal, 11-2, p. 49-58. 
Virutamasen, P., Wongpreedee, K., Kumsuk, K., and Phansuwan-Pujito, P., 2016, Competency 

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

Procedia-Social and Behavioral Sciences, V.228, 402-406.  

Virutamasen, P., Wongpreedee, K., and Kumnungwut, W., 2015, Strengthen Brand Association through 

SE: Institutional Revisited, Procedia-Social and Behavioral Sciences, V.195, 192-196.  

 

 

mailto:porngarm@g.swu.ac.th
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Kongprasert, N. and Virutamasen, P., 2015, Tourist Perceptions to Cultural Identity: The Case of 

Thai Experience, Procedia-Social and Behavioral Sciences, V.195, 167-174.  

Wongpreedee K., Kiratisin A., and Virutamasen P., 2015, Entrepreneurial Mindsets for Innovative 

Brand Development: Case Studies in Jewelry Education, Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, V.195, 2236-2241.  

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
      - 
3. ต ารา/หนังสือ 
      - 

1. ภาระงานสอน  
 
 
 
 
 
 

 
2. ทุนวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแท่งถมเพ่ือการพัฒนา
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
บสส 501 วิธีวิจัยและวิเคราะห์ส าหรับการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 
บสส 502 เสวนาวิชาการการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 
บสส 515 การสร้างและบริหารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ 
บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) วีระนันท์ ค านึงวุฒิ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Weeranun Kumnungwut 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     097 969 4565 
Email     raetae7@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
M.A. International Business Brunel University, UK 2540 
Ph.D. Management University of London, UK 2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มวิสาหกิจ การจัดการธุรกิจไซเบอร์ การตลาด 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Kamnungwut, W. & Guy, F. (2012). Knowledge in the air and cooperation among firms: traditions of 
 secrecy and the reluctant emergence of specialization in the ceramic manufacturing district of 
 Lampang, Thailand. Environment and Planning A, 44, 1679 – 1695. 
Virutamasen, P., Wongpreedee, K., & Kanmungwut, W. (2015). Strengthen Brand Association 
 through SE: Institutional Theory Revisited. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
 195, 192 – 196. 
Kamnungwut, W., & Klentien, U. (2015). The Impact of Online Business on Going Global of 
 Thai Exporters.  Journal of Advanced Management Science, 3(3), 256 – 260.      
Klentien, U., & Kamnungwut, W. (2015). The Impact of Using Electronic Media in English Teaching 
 for Elementary and Secondary Students in Thailand. International Journal of Information   
          and Education Technology, 5(8), 582 – 586. 
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Klentien, U., & Kamnungwut, W. (2017). The Learning Organization in a Small Government 
 Unit: Case Study of the Center for Academic Services, Srinakharinwirot University, 
 Thailand. Springer International Publishing Switzerland, 1275-1284. 
 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 
1.ภาระงานสอน  

 
 
 
 

 
2. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

อิทธิพลของการท าธุรกิจออนไลน์ต่อการเข้าสู่
ตลาดส่งออกของผู้ส่งออกไทย 

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทวิโรฒ 

2556 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
การตลาดออนไลน์ส าหรับสินค้า OTOP ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัด
นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

2560 หัวหน้า
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
บสส 512 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
บสส 514 การตลาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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ประวัติและผลงาน 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กรกลด ค าสุข 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Koraklod Kumsook 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  
     เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     096 795 9236 
Email     koraklod@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศป.บ. ออกแบบทัศนศิลป์ :  การออกแบบ
แฟชั่น 

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, textile, innodesign and production 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Kumsook K, Musikapan R, Teerakul S, Jongruaysup S, Keawruang W, Pimpasalee S, Lertjirakul S,  

Limmanee S. Development of Creative and Design Thai Silk Products. Sericologia 55 (3) 
2015; 195-8. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Virutamasen P, Wongpreedee K, Kumsook K, Phansuwan-Pujito P. Competency Assessment for  

Branding Programs Development in Thailand’s Higher Education. conference at International 
Conference on Higher Education Advances; 2016 Jun 21-23; Valencia, Spain. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 208, 402-406 



88 
 

สุรเดช ธีรกุล, รวิเทพ มุสิกะปาน, กรกลด ค าสุข. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าขิดไทยอีสานเพ่ือ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทยร่วมสมัย, น าเสนอในการประชุมวิชาการหม่อน ไหม ประจ าปี 2559 ; 
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559; กรุงเทพมหานคร. 360-367 

กรกลด ค าสุข, รวิเทพ มุสิกะปาน. โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กับชุมชนน าร่อง กรมหม่อนไหม ปี 2556  
กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งถีบใน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ  
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557; 7 - 11 สิงหาคม 2557; กรุงเทพมหานคร. 19-20 

Kongngern N, Kumsook K, Laedpriwan S. The Study and Development of Tie-Dye Batik Motif Using  
Deconstruction Theory for Contemporary Fashion Product, The Case Study of Batik House, 
Muang District, Phuket Province. ASEAN Fine Arts Symposium; 2015 May 23; Bangkok, 
Thailand. 100-107 

Sakthongchai P, Kumsook K, Laedpriwan S. The Study and Development of Young Women’s  
Swimwear to Promote Thailand International Identity Case Study Thai Silk Thong Chai 
Village Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasrima. ASEAN Fine Arts Symposium; 2015 
May 23; Bangkok, Thailand. 117-124 

Teerakul S, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Eri-silk Textile Construction  
for Fashion: Case Study Tuck Tor Mai Eri Cluster, Banrai District, Uthai Thani Province. 
ASEAN Fine Arts Symposium; 2015 May 23; Bangkok, Thailand.133-138 

Thanasamban W, Kumsook K, Laedpriwan S. A Study and Development of Mixed Woven Pattern  
Print Using the Futurism Theory for Contemporary Fashion Product: Case Study: Silk from 
Handcraft Baan Du Group, Pak Thong Chai, Nakhonratchasima. ASEAN Fine Arts 
Symposium; 2015 May 23; Bangkok, Thailand. 148-154 

Manakul C, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Motifs Through The  
Illustration Process for Fashion's Products: A Case Study of Baan Krua Community. ASEAN 
Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 67-71 

Sangngam N, Kumsook K, Musikapan R, Vongchaisuwan S. The Study and Development of  
Interactive Smartphone Application for Promote Reading, Case study: Fiction Book. ASEAN 
Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 48-54 

Kasekaew T, Laedpriwan S, Kumsook K, Vongchaisuwan S. Study and Development of Adaptable  
Modular Indoor Garden Set for Reduce Stress from Work Case Study Office in Siam 
Cement Group. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 145-153 

Junniwas A, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Traditional Thai Fabric "Dok  
Jok" to Contribute Fashion Product with The Case Study of Wat Nam Tao Support Art and 
Crafts Center, Ayutthaya. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 
55-59 
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Thepthungloung A, Kumsook K and Musikapan R. The Study and Development of Textile Design  
and Printing Techniques for Fashion Products, Case Study: Khomapastr Brand Prachuap Khiri 
Khan Province. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 60-66 

Kosolworrawattanakul K, Laedpriwan S, Kumsook K ,Saithong Y. The Study and Development of  
Corporate Identity for Homemade Food Business. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 
26; Bangkok, Thailand. 

Sawadram C, Kumsook K, Musikapan R. The study and Development of Textiles Construction  
from Bamboo Fibers for Womenswear. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, 
Thailand. 146-152 

Ngeonart K, Laedpriwan S, Kumsook K, Saithong Y. The Study and Development of Multimedia  
Game and Simulations to Promote Creative Tourism: A Case Study of Koh Chang, The Special 
Area, Trat Province. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014 April 26; Bangkok, Thailand. 72-79 

 
 

3.  หนังสือ ต ารา  
 - 
1.  ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 
 

 

2.   งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาลวดลาย
ผ้าขิดไทยอีสานเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไหมไทยร่วมสมัย 

ทุนวิจัยกรมหม่อนไหม 2557-2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการออกแบบและจัดท าต้นแบบผ้าไหม 
ปี 2558 
 

ทุนวิจัยกรมหม่อนไหม 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
บสส 551 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการ 
บสส 502 เสวนาวิชาการการบริหารตราสินค้าสร้างสรรค์ 
บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 
บสส 552 การพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ 



90 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กับ
ชุมชนน าร่อง กรมหม่อนไหม ปี 2556 
กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งถีบใน ต.เวียง 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และกลุ่มทอผ้าบ้านท่า
กระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.
สุราษฏร์ธานี 

ทุนวิจัยกรมหม่อนไหม 2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ขจีพร  วงศ์ปรีดี 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kageeporn Wongpreedee 
ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งบริหาร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์ 
ที่อยู่    114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   090 509 1999 
E-mail    kageeporn@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2538 

 

M.Eng. Materials Science & Engineering  Lehigh University, USA 
2542 

 

Ph.D. Materials Science & Engineering 
 
Iowa State University, USA  
 

2546 

ความเชี่ยวชาญ 

Jewelry production, metallurgy, innovation management 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Virutamasen, P., Wongpreedee, K., Kumsuk, K., &  Phansuwan-Pujito, P. (2016).  Competency 

 Assessment for Branding Programs Development in Thailand’s Higher Education.  

 Procedia-Social and Behavioral Sciences, V.228, 402-406. 
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Ruethaitananon, P., Praphairaksit, N., & Wongpreedee, K. 2015. The Development of Bi-Ag 

 Sandwich Sheets for Fire Assay Applications, Applied Mechanics and Materials, V.752-753, 

 444-447. 

Virutamasen, P., Wongpreedee, K., & Kumnungwut, W. 2015. Strengthen Brand Association through SE: 

 Institutional Revisited. Procedia-Social and Behavioral Sciences, V.195, 192-196. 

Wongpreedee K., Kiratisin A., & Virutamasen P. (2015). Entrepreneurial Mindsets for 

 Innovative Brand Development: Case Studies in Jewelry Education. Procedia-Social 

 and Behavioral Sciences, V.195, 2236-2241. 

Wongpreedee, K., Phichaikamjornwut, B., Kiratisin, A., & Tocharoen, S. 2014. Jewelry 

 Education Evolution and the Promise of Future Jewelry Technologies, The 28th Santa 

 Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 431-438. 

Srisukho, P. & Wongpreedee, K. 2013. The Effects of Depositing Sn-Ag-Cu-S Systems at Different 
 Temperatures on Silver Substrates, Advanced Materials Research, V.787, 167-171. 
Wongpreedee, K., Ruethaitananon, P., & Isariyamateekun, T. 2013. Interface Layers of Ag-Al 
 Fusing Metals by Casting Processes, Advanced Materials Research, V.787, 341-345. 
ภัทรา ศรีสุโข และ ขจีพรวงศ์ ปรีดี , 2556. ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับกระบวนการผลิตยาถมด าปราศจาก 
      ตะกั่ว, วารสารวิทยาศาสตร์มศว, ฉบับ 29 (2). หน้า 176-186. 
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
     - 

3.  หนังสือ ต ารา 

ขจีพร วงศ์ปรีดี.จากงานวิจัย...สู่ชุมชน... “ยาถมด าปราศจากตะกั่ว”. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้ง          

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. จ านวน  67  หน้า 

1.  ภาระงานสอน  
รหัสวิชา รายวิชา 
บสส 511 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 
บสส 534 นวัตกรรมวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ 
บสส 552 การพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ 
บสส 533 การเรียนรู้แบบโปรเจคส าหรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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2. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

Test Development to Characterize 
EAMR slider and laser diode 
attachment 

Western Digital 2555 หัวหน้า 

การวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพด้าน
การผลิตและมาตรฐานความบริสุทธิ์ของ
ทองค าแท่ง 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2555 หัวหน้า 

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของธุรกิจผลิตตัวเรือน
เครื่องประดับ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

2555 หัวหน้า 

โครงสร้างและสมบัติของอัลลอยสีขาวเพื่อ
ทดแทนอัลลอยในเครื่องประดับเงิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 หัวหน้า 

ศึกษาสภาวะการเกิดสีของโลหะประสมเงิน
อลูมิเนียมด้วยเทคนิคแอโนไดซ์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 หัวหน้า 

การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติความเปราะ
ของทองสีม่วงกับกระบวนการเย็นตัวด้วย
เทคนิคจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องผ่าน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 หัวหน้า 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองค า
ด้วยวิธีการ Fire Assay แบบปลอดตะกั่ว 

สถาบันวิจัยอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

กระบวนการผลิตและประเภทของโลหะท่ี
สัมพันธ์กับการท านายลวดลายของโมกุเม่กาเน่   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 หัวหน้า 

การศึกษาการหล่อพร้อมฝังของพลอยเนื้ออ่อน
จากธรรมชาติและพลอยเนื้ออ่อนที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 หัวหน้า 

 กระบวนการขัดกับการพัฒนาโลหะทดแทนสี
ขาวเพื่อสร้างทางเลือกของผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 หัวหน้า 

การน าเทคนิค Fire Assay แบบปราศจาก
ตะกั่วมาใช้ในการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ
ทองค าท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ 

สถาบันวิจัยอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=167074
http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=167074
http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=167074
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

กระบวนการผลิตเบ้าบิสมัทส าหรับการ
วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองค าด้วยเทคนิค 
Fire Assay 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 หัวหน้า 

การสร้างเครื่องต้นแบบของกระบวนการผลิต
และการปรับปรุงคุณภาพแท่งยาถมไร้สาร
ตะกั่วส าหรับการส่งออก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 หัวหน้า 

การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมส าหรับพลอย
ธรรมชาติทัวร์มาลีนสีเขียวหลังผ่านขบวนการ
ออกซิเจนพลาสมา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 หัวหน้า 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแท่งถมเพ่ือการพัฒนา
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2559 หัวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=182852
http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=182852
http://nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=182852
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ประวัติและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Nattapong  Kongprasert 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5475 
Email     nattapong@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
2548 

Ph.D. Industrial Engineering Grenoble Institute of 
Technology, FRANCE 

2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Emotional Design, Brand Identity, Sustainable Design, Manufacturing Systems 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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.  

Kongprasert, N., Wongpreedee, K. and Virutamasen, P., 2016, “A study of the perception of Chinese 
tourists for jewelry design”, Naresuan University Engineering Journal, Vol.11 (2), pp. 49-57.  

Kongprasert, N., 2015, “Product design to meet customer requirements”, Srinakharinwirot 
Engineering Journal, Vol.10 (1), pp. 55-65.  
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Kongprasert, N., Brissaud, D. and Butdee, S., 2012, “A methodology for the selection of 
manufacturing processes based on the design of the manufacturing matrix”, International 
Journal of Applied Science and Technology, Vol.5 (2), pp. 65-77.  

 
 

2. ต ารา/หนังสือ 
- 
1. ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 

 
 
 

2. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาเครื่องมือช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มน้ าผักผลไม้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
ลูกค้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  

2560 หัวหน้า 

การศึกษาการับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อ
เครื่องประดับไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2558 หัวหน้า 

การพัฒนาคู่มือแนะน าแนวทางในการออกแบบ
ส าหรับออกแบบกระเป๋าหนัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  

2555 หัวหน้า 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองกับความรู้สึกและการรับรู้ของลูกค้า 
บสส 531 การควบคุมคุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และบริหาร 
บสส 513  การออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ฉ 

สัญญาความรว่มมอืด้านวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

และ ESC Rennes Business School ประเทศฝรั่งเศส 
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ภาคผนวก ช 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนักการบูรณาการ Art & Science Management ของหลักสูตร 
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วิชาบังคับ 

รหัส ชื่อวิชา หมวดวิชา Science น้ าหนัก หมวดวิชา Social science and art น้ าหนัก 
บสส 501 วิธีวิเคราะห์และวิจยัส าหรับการ

บริหารตราสินค้าสร้างสรรค ์
หลักการท าวิจยั การออกแบบและกระบวนการท า
วิจัย การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การหาแหล่งข้อมูลและ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลูและการใช้หลัก
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอโครงงานวิจัย
ที่มาจากปัญหาและความต้องการของอุตสาหกรรม 

90% ศึกษาวิธีวิเคราะห์และวิจยัตราสินค้าทั้งเชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

10% 

บสส 502 สัมมนาการบรหิารตราสินค้า
สร้างสรรค์ 1 

  ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการบริหารตราสินค้า
สร้างสรรค์ นโยบายจากรัฐบาล ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรม บทบาทและภาวะผู้น าตอ่การบริหาร
จัดการธุรกจิสร้างสรรค ์

100% 

บสส 503 สัมมนาการบรหิารตราสินค้า
สร้างสรรค์ 2 

การวิเคราะห์วิกฤตและโอกาสการเริ่มธุรกจิ
สร้างสรรค ์

20% การแก้ปัญหาธรุกิจที่ไม่แน่นอนและเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา การสื่อสารตราสินค้า การเป็น
ผู้ประกอบการตราสินคา้สร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

80% 

บสส 511 การสร้างและบริหารตราสินค้า
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการสร้างและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการสร้างตราสินค้า  
การสร้างตราสินค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์และธรุกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิต คณุค่าตราสินค้าและประเมินคณุค่าในตรา
สินค้าหลักการเงินและการอ่านงบดุล 

30% ความรู้และความเข้าใจในการสร้างตราสินค้า ในบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความส าคัญของการรักษา
ตราสินค้าให้คงอยู่กลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อ 
การสร้างตราสินค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบ 
ความต้องการเฉพาะจากผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

70% 
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รหัส ชื่อวิชา หมวดวิชา Science น้ าหนัก หมวดวิชา Social science and art น้ าหนัก 
บสส 521 การสร้างสรรค์สินค้าและ

นวัตกรรมสินค้าไลฟส์ไตล์และ
บริการ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีในอนาคต สมบัติของวัสดุและ
การน าไปใช้ การผลิตสินค้าจากวัสดุนวัตกรรม 
นวัตกรรมสินค้าไลฟส์ไตลเ์ครื่องมอืการประเมิน
สินค้าและบริการ ทรัพย์สินทางปญัญาของนวัตกรรม
สร้างสรรค ์

50% ทฤษฎีและกรอบความคิดสร้างสรรค์ การบริการจาก
มุมมองของลูกค้าและผู้บริโภค การน าเสนอตรา
สินค้าใหม่ที่มาจากความคดิสร้างสรรค์ในธุรกิจไลฟ์
สไตล์และบริการ  

50% 

บสส 541 การออกแบบที่ตอบสนองกับ
ความรูส้ึกและการรับรู้ของลูกค้า 

การน าใช้โปรแกรมทางสถิติประมวลผลการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองกับความรู้สกึและการรับรู้ของ
ลูกค้า เอกลักษณ์ของสินค้า การออกแบบสินค้า 

70% แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบสินค้าอิง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สินค้าเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

30% 

บสส 551 องค์กรสร้างสรรค์และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

การเพิ่มมลูค่าสินค้าและบริการขององค์กรสร้างสรรค์ 
การน าผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงไป
ใช้ในอุตสาหกรรม 

15% บทบาทและความรับผดิชอบของผู้น าและการ
บริหารทีมงานต่อการบรหิารจดัการองค์กร
สร้างสรรค์ หลักการ คณุลักษณะและทักษะที่จ าเป็น
ของผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจสรา้งสรรค์ 
กระบวนการสร้างและบรหิารจดัการธุรกิจใหม่ การ
ประยุกต์แนวคิดใหม่ในเชิงธุรกิจ จริยธรรมการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่  

85% 
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หมวดวิชาเลือก 

รหัส ชื่อวิชา หมวดวิชา Science น้ าหนัก หมวดวิชา Social science and art น้ าหนัก 

บสส 514 
การตลาดในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์

การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจสร้างสรรค์ การ
สร้างคณุค่าและมลูค่าเพิ่มทางการตลาดเชิง
สร้างสรรค ์

30% บทบาทและหน้าท่ีการตลาดในธุรกิจสร้างสรรค์ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการด้านการตลาด  

70% 

บสส 523 ออกแบบและจัดการการบริการ 

การบริหารจัดการและประเมินโครงงาน การควบคุม
การบริการและการจดัการ เทคโนโลยีทีส่นับสนุนการ
บริการ ระบบวิเคราะห์การเงินและการควบคุมการ
บริการ 

50% การบริการและการส่งมอบ    การรักษาช่ือเสียงและ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  การวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาตรา
สินค้า 

50% 

บสส 532 
การบริหารจัดการสุนทรีย 
นวัตกรรม 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและ
สุนทรียศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการสรา้งนวัตกรรม 

20% การสร้างธุรกิจเชิงสรา้งสรรค์ ทักษะในการแสวงหา 
พัฒนาและบริหารจดัการสุนทรีย 
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การรเิริม่ความคิด
สร้างสรรค์ทีม่าจากสุนทรียศาสตร ์การเสนอสุนทรี
ยนวัตกรรมที่ไดเ้ปรยีบในการแข่งขันของธุรกิจแนว
ใหม ่

80% 
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รหัส ชื่อวิชา หมวดวิชา Science น้ าหนัก หมวดวิชา Social science and art น้ าหนัก 

บสส 542 ศิลปะเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล 

การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสมัพันธ์ตราสินค้า 

10% การปฏิวัตริูปแบบงานศิลปะและการแสดงออกใน
รูปแบบดิจติอล การส่งเสริมการ  บูรณาการการวิจยั
ศิลปะแบบพหุวิทยาการในรูปแบบดิจิตอล ทฤษฎี
และการปฏิบัติในรูปแบบร่วมสมยั ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลกระทบของธุรกิจดิจิตอลที่มีผลต่อ
ประวัติศาสตร์ สุนทรยีะและวัฒนธรรม ประเด็น
และปัญหาปัจจุบันในการท าธุรกิจดิจิตอลกับการ
บริหารตราสินค้า  

90% 

บสส 522 
การออกแบบการบริการด้วย
พฤติกรรมผู้บรโิภค 

ความต้องการของผู้บรโิภคและอตุสาหกรรม ประเด็น
ปัญหา การจดัการข้อมลูมาประยกุต์ใช้ 

30% ศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในสังคม การแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคทางการตลาด กระบวนการออกแบบ
บริการที่ตอบสนอง น าเสนอวิธีแกไ้ขปัญหาเชิงรุก 
ด้วยการน าเสนอทักษะการน าเสนอ 

70% 

บสส 552 นวัตกรรมวสัดสุ าหรับผลิตภัณฑ ์

แนวคิดใหม่และเทคโนโลยรี่วมสมยัที่ประยุกต์จาก
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการที่ใช้
ในโรงงาน กระบวนการผลติแนวใหม่ การพัฒนาวัสดุ
และผลิตภัณฑ์ตามการออกแบบและความคิด
สร้างสรรคต์ามบริบทท้องถิ่น การประยุกต์และ
ปรับปรุงรูปแบบการท างานสร้างสรรค์ในองค์กรและ
โรงงาน น าเสนอข้อมลูนวัตกรรมวสัดุและผลิตภัณฑ์ท่ี
แข่งขันได้ระดับสากล การบริหารจัดการการพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม ่

100%   
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บสส 561 
การจัดการข้อตกลงและการออก
ใบอนุญาตระดับโลก 

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศและการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลย ี

30% วิเคราะหป์ระเด็นดา้นกฎหมายและหลักการท า
สัญญากับต่างประเทศ 

70% 

บสส 512 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 

  ศึกษาหลักการและองค์ประกอบเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด ในดา้นการวางแผน กระบวนการ 
และการประยุกต์ใช้สื่อดั้งเดมิและสื่อใหม่ รวมถึง
สามารถสรา้งการสื่อสารการตลาด โดยมุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างภาพลักษณ์ส าหรับตราสนิค้า 

100% 

บสส 513 
การออกแบบสื่อส าหรับการ
บริหารตราสินค้า 

  ศึกษาวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวความคิดในการ
น าเสนอตราสินคา้และออกแบบสือ่ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ การสร้างช่องทางการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์และจดัจ าหน่ายสินค้า การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์โดยใช้ทฤษฎีทางการออกแบบ ควบคู่ไป
กับทฤษฎีการสร้างตราสินค้า 

100% 

บสส 531 
การควบคุมคณุภาพตราสินค้า
ของผลิตภณัฑ์และบริการ 

เครื่องมือและเทคนิคการจัดการคณุภาพตราสินค้า
ส าหรับธรุกิจการผลติและธุรกิจการให้บริการ ระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล ความลดความสญูเสยีทั้ง 7 
ประการ กระบวนการหกซิก ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดีและแบบการจัดการแบบลีน  
กระบวนการพ ัฒนาคุณภาพและเทคนิคส าหรับสินค้า
และบริการ  แนวคิดเกีย่วกับคุณภาพในผลิตภัณฑ์
และบริการของตราสินค้า กรณีศึกษาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการ 

100%   
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บสส 533 
หลักการการตดัสินใจในธุรกิจ
สร้างสรรค ์

ศึกษาทฤษฎีและหลักการการตดัสนิใจในรูปแบบที่
แก้ปัญหาธุรกิจ ด้วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลธุรกิจจากการเขียนโปรแกรมเชิงเส้น และไม่ใช่
เชิงเส้น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพันธ์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูแจงนับแบบจ าลองธุรกิจส าหรับ
การตัดสินใจ 

100%   

บสส 553 
การพัฒนางานออกแบบและ
ผลิตภณัฑ ์

  ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางาน
ออกแบบและผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าการสร้าง
แนวคิด  การวาดแบบร่าง  การเลอืกวัสดุ 
คุณลักษณะของผู้จดัการงานออกแบบในฐานะผู้
ประสานงานระหว่าง นักออกแบบ นักเทคโนโลยี  
ธุรการ และนักการตลาด ในประเด็นของภาพรวม
ของงานออกแบบ การสร้างพันธมิตรในหลากหลาย
สาขาวิชา เน้นนวัตกรรมท้องถิ่น การน าเสนอและ 
กระบวนการพัฒนางานออกแบบและผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

100% 

บสส 562 
การประกอบกิจการเพื่อสังคมใน
ธุรกิจตราสินค้า 

  ศึกษาและท าความเข้าใจหลักการและความส าคญั
ของการประกอบกิจการเพื่อสังคม การสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐและเอกขน และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการสือ่สารที่กระตุ้นและ
ประชาสมัพันธ์กิจการเพื่อสังคม 

100% 
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สพท 681 สารนิพนธ ์

เลือกศึกษาโดยการใช้ปัญหาจริงทีเ่กิดขึ้นในองค์กร 
หรือการน าเสนอปัญหาขององค์กร   วิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหา 

50% การบูรณาการความรูด้้านการออกแบบ    การผลิต 
การจัดการ เรื่องการจดัการตราสนิค้า น าเสนอสู่
สาธารณะ เพื่อน าเสนอทางออกของการพัฒนาตรา
สินค้าสร้างสรรค ์

50% 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

การด าเนินโครงการวิจัย โดยใช้องค์ความรู้การบูร
ณาการศาสตร์ด้านการออกแบบ การผลิต และการ
จัดการอย่างสร้างสรรค์ของการบรหิารตราสินคา้เพื่อ
สร้างนวัตกรมหรือสร้างองค์ความรู้ด้านตราสินค้า
สร้างสรรค์  และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพรผ่ลงาน 

100%   

 


	ปก_สารบัญ 7 พค 63
	หลักสูตรแบรนด์ 7 พค 63

