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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Innovation Management for Business 

and Industry (Multidisciplinary) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Innovation Management for Business and Industry) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Innovation Management for Business and Industry) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 5.2 ภาษาที่ใช ้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได ้
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 - เปิดสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ในการประชุมครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที ่4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที ่1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที ่12/2560 เมื่อวันที ่27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที่           เมื่อวันที ่   เดือน    พ.ศ. 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที่           เมื่อวันที ่   เดือน    พ.ศ. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ความพร้อมเผยแพร่ หลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน ตามกรอบ คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) ผู้บริหารด้านการจัดการนวัตกรรม ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 (2) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 (3) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (4) อาจารย์ 
 (5) ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม 
 (6) ผู้จัดการโครงการ 
 (7) ผู้จัดการผลิตภัณฑ ์
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ี
ส าเร็จ 

การศึกษา 
1 นางสาวปานทิพย์  บุญส่ง 

 
อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
2548 
2546 

2 นางสาวรัตนา  อัตภูมิสุวรรณ ์
 

รองศาสตราจารย ์ ศ.ม.   (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการ การเงินการธนาคาร) 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
2540 
2530 

3 นางสาลินี  อาจารีย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ม. (เคมีประยุกต์) 
กศ.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 
2536 
2532 

4 นางศจีมาจ  ณ วิเชียร รองศาสตราจารย ์ ค.ด.   (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
พย.บ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548 
2541 
2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรและอุตสาหกรรมแผนการทางเศรษฐกิจในอดีตตั้งแต่ยุค 1.0 

เรื่อยมาจนถึง 3.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่ในยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหม่ แผนผัฒนาประเทศได้หันเหแนวทางไปอิงกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโมเดลทาง
เศรษฐกิจขึ้น เพื่อน าไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ” การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น 
จะต้องเปลี่ยนจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า 
(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) ทั้งนี้ การขับ เคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่
ดังกล่าว ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
 กลุ่ มที่ 4 กลุ่มดิจิทัล  เทคโนโ ลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง  ๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) 

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 

 โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วนหน่ึงของ “10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต” หรือ S-Curve และ New S-Curve 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น จะต้อง
เริ่มจากสร้างความเข้มแข็งจ ากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน
ของประเทศ เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป คือ 
การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และการเชื่อมโยงกับเศร ษฐกิจโลก
ต่อไป 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.)” ให้เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระ  
จากระบบราชการ ภารกิจหลัก คือ การยกระดับความสามารถด้านเทคโน โลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โด ยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ 
เครือข่ายวิชาการอย่างมีบูรณาการซึ่งน าไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ  
ความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรสหวิทยาการ ) จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มต้นจาก Thailand 

1.0 พัฒนาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ แทนการ เน้นทรัพยากรพื้นฐานที่นับวันจะหมดลงเรื่อย  ๆ เป็นการเติมเต็ม  “ความได้เปรียบในเชิง
เปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย “ความได้เปรียบในการแข่งขัน ” เพื่อ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพิ่มมูลค่า” 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจชุดใหม่ จึงเป็นไปในลักษณะ “ท าน้อยได้มาก” ไม่ใช่ในลักษณะ 
“ท ามากได้น้อย” ซึ่ง Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม  ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลก  ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial 
Revolution อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อน
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ  (1) อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่
มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เป่ียมสุข (Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็น
สังคมที่มีความพอเพียง โดยมี ชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความ
เหลือ่มล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี  (2) เป็น “คนไทย 4.0” ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่
บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่ อท าให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น                   
(3) เป็น “เกษตรกร 4.0” ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ า สามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป   (4) เป็น “SME 4.0” ที่สามารถสร้ างหรือใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถ
เข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาด อาเซียน และตลาดโลก ท า ให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมี
อนาคตที่สดใส   (5) เกิด “จังหวัด 4.0” ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถ
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ท างานในถ่ินฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เน่ืองจากมีลู่ทาง โอกาส  
และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัยได
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง มีประสิทธิภาพ  โดยให้
ระบบการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ ท างานอย่างมี
ความสุข และมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประ สงค์ โดยหลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่ น สามารถตอบสนอง ความต้อง การของ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม  การจัดการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิด เป็น ท าเป็น ตามแนวทางของ
การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวทิยาการที่ตอบสนอง
เครือข่ายทาง วิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลาย หน่วยงาน บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประ สงค์ และ
สามารถประกอบวิชาชีพที่เป็น ไปตามความ  ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ  และมีการบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับงานวิจั ยหรือบริการวิชาการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย 
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ และ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้าง สรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพ
งานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ โดยผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้ บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ  องค์ความรู้ที่
ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และงานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม     
โดยมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม ธรรมาภิ บาล มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว  และมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
สากล 

 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 มีเป้าหมาย คือ การ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ ธรรมาภิบาล การเงิน   
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

 การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน ศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 เปลี่ยน
จากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ และทักษะสูง มีความสามารถใน
การรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนเรียน รู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ (Generative Learning) เติมความรู้ทักษะที่จ าเป็นที่ขาดไป ให้
เหมาะสมกับอาชีพ มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง  ปรับตัว ได้รับโอกาสที่ดีเพื่อที่จะท าให้ เริ่มเข้าสู่วงจรแห่งการ
พัฒนา ซึ่งเรื่องการศึก ษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเทคโนโลยีดิจิทัล  จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนได้รับ     
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“การเติมความรู้และสร้างโอกาสแบบไร้พรมแดนหรือขีดจ ากัด” เกิดการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง สอดคล้อง กับวิถีชีวิต บริบทในพื้นที่ ประยุกต์ให้เกิดการเจริญเติบโตภายในชุมชน ภา ยในประเทศไทย
ได้ ควบคู่ไปกับการเริ่มเตรียมพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกหรือแสวงหาโอกาส  ที่เปิดกว้างระดับ
โลกต่อไป 

 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักการจัดการ
นวัตกรรมที่มีพื้นฐาน  จากวิศวกร นักวิทยาศาสตร์  นักเทค โนโลยี นักอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการ 
ผู้บริหารองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็น นวัตกร ผู้มีระบบบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี สอดคล้องนโยบายหลักของชาติ
ด้านนวัตกรรมและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากภายในประเทศควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและเพื่อรองรับนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาล ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ รองรับการแข่งขันทางด้านการจัดการนวัตกรรม ทั้งในภาค ธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรสหวิทยาการ) จึงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพในงาน
ด้านการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี วิศวกรรมหรือธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขันและการเจริญเติบโต    
การแทรกเสริมการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องการใช้บุคลากรทางด้านการจัดการ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการท างานจริงเป็นจ านวนมาก 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม        
(หลักสูตรสหวิทยาการ) เน้นที่การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้า
กับคุณธรรมและสังคมได้ และเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวิชาการขั้นสูง ท าให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธร รม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม     
อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ในวิชาการขั้นสูงด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม   
มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานวิจัยในระดับมาตรฐาน เป็นผู้น า และเป็นนักพัฒนาที่สามารถ
สรรค์สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  ความส าคัญ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย      
ในการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานในด้านการพัฒนาก าลังคน ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร ์เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  (หลักสูตรสหวิทยาการ ) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี    
มาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาอย่างมีระบบ ให้เป็นบุคลากรที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล       
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทที่มีความสามารถในการท างานและพัฒนาองค์ความรู้

ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาห กรรม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมี คุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.3.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการเรียน
การสอนและการวิจัยที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่เปิดสอน 
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1.3.3 เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และการจัดการนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.3.4 เพื่อการน านวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 
1.4  จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
1.4.1 สามารถท างานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ และ/หรือ 

ภาคอุตสาหกรรม 
1.4.2 สามารถประยุกต์ความ รู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียน การ สอน และการวิจัยไปสร้าง

นวัตกรรมได้ 
1.4.3 สามารถจัดการผลงานนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้ 
1.4.4 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้น า 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรมีการพัฒนาทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติและติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางการจัดการนวัตกรรม
เพื่อธุรกิจแล ะอุตสาหกรรมไป
ปฏิบัติงานจริง 

- พัฒนาบุค ลากรที่เกี่ยวข้อง กับ
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

 
 
- ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความ

โดดเด่นด้านนวัตกรรม ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 
 
 
- การศึกษาดูงานและน าความรู้ที่

ได้มาปรับใช้กับการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่มี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์    เวลา 09.00 - 16.00 น. 
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์    เวลา 18.00 - 21.00 น. 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาทั้ง 2 แผน จะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือชื่อปริญญา และสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.2.2 ผู้ที่จะศึกษาแผน ข จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อได้ 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เน่ืองจากเป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งมีการบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์ และผู้เรียนมี     
ภูมิหลังทางการศึกษาแตกต่างหลากหลาย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ส าหรับผู้เรียนที่มีภูมิหลัง ทางการศึกษานอกเหนือจากรายชื่อปริญญาในข้อ 2.2.1 ภาควิชาอาจจัด

ให้ผู้เรียนศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบตั้งแต่วันสัมภาษณ์เข้าเรียน และภาควิชาจะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างภาคการศึกษาเพื่อพั ฒนา
ผู้เรียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐ /เอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวัตกรรม  และ
จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคการศึกษาด้วย 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 แผน ก แบบ ก 2 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 แผน ข 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

หมายเหตุ : จ านวนรับนักศึกษาแผนละ 10 คน (แผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข) 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 2.7 
ค่าลงทะเบียน 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 4.5 
รวมรายรับ 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6 7.2 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: ล้านบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ       
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ       

1. หมวดค่าตอบแทน 
2. หมวดค่าใช้สอย 
3. หมวดวัสด ุ
4. เงินอุดหนุนวิจัย 

0.3750 
0.0750 
0.0250 

- 

0.7500 
0.2000 
0.0500 
0.0800 

0.7500 
0.2000 
0.0500 
0.0800 

0.7500 
0.2000 
0.0500 
0.0800 

0.7500 
0.2000 
0.0500 
0.0800 

3.3750 
0.8750 
0.2250 
0.3200 

รวม (ก) 0.4750 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 4.7950 
ข. งบลงทุน       

1. ค่าครุภัณฑ ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

0.3000 
- 

0.3000 
- 

0.1500 
- 

- 
- 

- 
- 

0.7500 

รวม (ข) 0.3000 0.3000 0.1500 - - 0.7500 
รวม (ก)+(ข) 0.7750 1.3800 1.2300 1.0800 1.0800 5.5450 

หมายเหตุ ต้นทุนผลิตมหาบัณฑิต เฉลี่ยต่อคนต่อหลักสูตร เป็นเงินโดยประมาณ 119,400.- บาท 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 3.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  
 หมวดวิชาบังคับ    27  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก    9   หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
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 แผน ข 
 หมวดวิชาบังคับ    24   หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก   12   หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

3.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
 วิชาบังคับ 

- แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
030915101 การจัดการนวัตกรรม  

(Innovation Management) 
3(3-0-6) 

030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวตักรรม  
(Research Methodology for Innovation Management) 

3(3-0-6) 

030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Design Thinking and Intellectual Property Management) 

3(3-0-6) 

030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(Innovation Knowledge Management for Business and Industry) 

3(3-0-6) 

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 
(Assessment of Economics Value for Business Investment) 

3(3-0-6) 

 
- แผน ข  จ านวน 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
030915101 การจัดการนวัตกรรม  

(Innovation Management) 
3(3-0-6) 

030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม 
(Information Technology Management for Innovative Business) 

3(3-0-6) 

030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
(Research Methodology for Innovation Management) 

3(3-0-6) 

030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Design Thinking and Intellectual Property Management) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธรุกิจและอุตสาหกรรม 

(Innovation Knowledge Management for Business and Industry) 
3(3-0-6) 

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 
(Assessment of Economics Value for Business Investment) 

3(3-0-6) 

  
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
030915501 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 

 
 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915502 สารนิพนธ์ 

(Master Project) 
6 

 
 หมวดวิชาเลือก (Electives)  

ให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความเกี่ยวข้องกั บหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ 

- แผน ก แบบ ก 2   จ านวน  9   หน่วยกิต 
- แผน ข   จ านวน  12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม 

(Seminar in Innovation Management) 
3(3-0-6) 

030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลย ี
(Estimation and Technology Forecast) 

3(3-0-6) 

030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Principles of Innovation for Environment) 

3(3-0-6) 

030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Technology Management)   

3(3-0-6) 

030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Statistics for Business Decision Making) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม 

(Selected Topics in Innovation) 
3(3-0-6) 

030915207 นวัตกรรมสีเขียว 
(Green Innovation) 

3(3-0-6) 

030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Leadership and Change Management) 

3(3-0-6) 

030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(Modern Strategy for Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

030915303 การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต 
(Crisis  Management) 

3(3-0-6) 

030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม 
(Project Management for Innovative Business Management) 

3(3-0-6) 

030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ 
(Presentation and Communication for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
(Business Communication for Innovation Management) 

3(3-0-6) 

  
แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 (4 ภาคการศึกษา) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915101 การจัดการนวัตกรรม 

(Innovation Management) 
3(3-0-6) 

030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
(Research Methodology for Innovation Management) 

3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

3(3-0-6) 

  รวม  9  หน่วยกิต  
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

(Design Thinking and Intellectual Property Management) 
3(3-0-6) 

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 
(Assessment of Economics Value for Business Investment) 

3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

3(3-0-6) 

  รวม  9  หน่วยกิต  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Innovation Knowledge Management for Business and Industry) 
 3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

  3(3-0-6) 

030915501 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

  6 

  รวม  12  หน่วยกิต  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915501 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
 6 

  รวม  6  หน่วยกิต  
 แผน ข  (4 ภาคการศึกษา) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915101 การจัดการนวัตกรรม 

(Innovation Management) 
 3(3-0-6) 

030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
(Research Methodology for Innovation Management) 

 3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

 3(3-0-6) 

  รวม  9  หน่วยกิต  
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

(Design Thinking and Intellectual Property Management) 
 3(3-0-6) 

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 
(Assessment of Economics Value for Business Investment) 

 3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

 3(3-0-6) 

  รวม  9  หน่วยกิต  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Innovation Knowledge Management for Business and Industry) 
 3(3-0-6) 

030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม  
(Information Technology Management for Innovative Business) 

  3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

  3(3-0-6) 

030915xxx วิชาเลือก 
(Electives) 

  3(3-0-6) 

 รวม  12  หน่วยกิต  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
030915502 สารนิพนธ์ 

(Master Project) 
 6 

  รวม  6  หน่วยกิต  
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ค าอธิบายรายวิชา 
030915101 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 ประเภทและตัวแบบ องค์ความรู้ของนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการ
นวัตกรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การน า
นวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ การประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 
 Types and models; knowledge of innovation; innovation creation process; 
innovation management strategy; searching and transferring of innovation; creating 
partnership for innovation business development; launching innovation to market for a 
commercial purpose; innovation achievement evaluation. 
 
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม  3(3-0-6)
 (Information Technology Management for Innovative Business) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ตลาดอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจโลก 
พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการ และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ 
 Information technology and its role in changing organization; industrial market; 
world economy; electronic commerce; selection of appropriate management tools; 
application of information technology at operational and strategic levels. 
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030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Innovation Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 ปรัชญาของการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดปัญหา  หลักการออกแบบการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล         
การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 Research philosophy; literature review; problem identification; research design 
principle; research procedure; writing research proposal; writing research report; data mining 
analysis; application of research in innovation management for business and indust ry. 
 
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 (Design Thinking and Intellectual Property Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 แนวคิด หลักการ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการคิดทางการออกแบบเพื่อนวัตกรรม การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์  
 Concept, principle, process and tools used in design thinking for innovation; 
product, service, and business design; intellectual property management; related laws and 
commercial application of intellectual property. 
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030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation Knowledge Management for Business and Industry) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 

รูปแบบและตัวแบบของการจัดการความรู้ เครื่องมือหรือกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรู้   
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้  ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้แบบสาธารณะและแบบส่วนตัว ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการจัดการความรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการความรู้ในด้านการศึกษา กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
 Patterns and models of knowledge management; tools or activities used in 
knowledge management; knowledge management evaluation; application of information 
technology in knowledge management; interaction between public and private knowledge 
management; problems and solutions in knowledge management; learning organization; 
knowledge management in education; knowledge management case study. 
 
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Assessment of Economics Value for Business Investment) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะการแข่งขัน การจัดท าแผนธุ รกิจ 
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง การวิเคราะห์โครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน 
 Business environment; situational analysis and competition; writing business 
plan; application to real life situation; project analysis for investment decision.  
 
030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Innovation Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 การสัมมนาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานและเห็นมุมมองของแต่ละฝ่ายที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกัน  
 Seminar of all parties involved in managing of innovation to help learners 
exchange knowledge; learn from operators’ direct experiences in order to get perspective 
from each party. 
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030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 (Estimation and Technology Forecast) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 แนวโน้มนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การพยากรณ์เทคโนโลยีและ
แนวทางด าเนินงานในอนาคต  บทบาทและมาตรการของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาขีดคว ามสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการได้เปรียบเชิงเทคโนโลยี        
การวิเคราะห์เทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจเพื่อตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 National policies in science, technology and innovation trends; technology 
forecast and future roadmap; government roles and regulations in supporting development 
of Industry’s scientific and technological capability; technology transfer and technological 
advantage; technology analysis in business organization to accomplish its strategic goals. 
 
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Principles of Innovation for Environment) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 ข้อก าหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่มีต่อข้อก าหนด  การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เชิง
นิเวศเศรษฐกิจและบริการที่มีต่อผู้บริโภค แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กระบวนการออกแบบและ
การประเมินผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 Commercial rules and regulations related to environment; preparation of Thai 
industrial business to required rules; analysis and assessment of environmental impacts of 
eco-products and consumer services; eco-design concept; design process and evaluation; 
eco-product development. 
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030915204 การจัดการเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Environmental Technology Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 หลักการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นโยบายเชิงรุกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การบูรณาการ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผล กระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    
การใช้สหวิทยาการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Principles of environmental technology management; initiative policy on 
environmental technology; integration and application of technology to prevent and solve 
environmental problems; impacts of technology on environments; using multidisciplinary 
method in strategic planning for sustainable environmental management. 
 
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Business Decision Making) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 สถิติและการประยุกต์ ใช้ กับ ระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ          
การรายงานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การพยากรณ์และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจโดยใช้ผลทางสถิติ 
 Statistics and application to business information system; information system 
management; statistical report; data analysis by using statistical software; business forecast 
and decision making based on statistical results. 

 
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 การศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสาร  และเว็บไซต์เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจทาง
เทคโนโลย ีการศึกษาเชิงลึกภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 Textbook, academic articles, journals and website research to select topics of 
their interest in technology; study in depth under supervision of advisors. 
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030915207 นวัตกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 
 (Green Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 แนวคิดด้ านนวัตกรรมสีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการจัดการ        
นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว ผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียวกับธุรกิจ 
เศรษฐกิจพอเพียง ความยั่งยืนของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว 
 Green innovation concept; green products; product life-cycle and management; 
nanotechnology and green innovation; green manufacturing; impact of green innovation to 
business; sufficiency economy; business sustainability; green innovative business case study. 
 
030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 (Leadership and Change Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ และรูปแบบของภาวะผู้น า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร เทคนิคการบริหารของผู้น าในโลกของการเปลี่ยนแปลง  
 Knowledge and understanding of leadership function and style; factor affecting 
organization change; management technique for leader in changing world. 
 
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 (Modern Strategy for Human Resource Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม กลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนในองค์กร  และความสามารถใน การแข่งขันของ
องค์กร 
 Human resources management for innovation; application of information 
technology in human resource management process and innovation; human resources 
strategy development; and organization competitiveness. 
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030915303 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Marketing) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 แนวคิด การวางแผน และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้าง  
ตราสินค้าโดยใช้สื่อออนไลน์ การน าการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล 
 Concepts, planning and analysis of digital marketing; marketing strategy and 
branding using online media; usage of digital marketing as marketing strategy; effective 
communication; and digital marketing tools application. 

 
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต 3(3-0-6) 
 (Crisis Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต สถานการณ์ปัจจุบันของภาวะวิกฤต การจัดการภาวะวิกฤตที่เกิด
จากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก การตัดสิ นใจ  การควบคุม         
การสั่งการ การรักษาขวัญก าลังใจของบุคลากร การเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤต  
กรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 Concepts of crisis; current situation of crisis; crisis management caused by 
natural disaster impact; impact of global economic; decision-making; command controlling; 
maintaining and encouraging personnel’s spirit; preparing organization to cope with crisis 
situation; case studies in current situation. 
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030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 แนวคิดของการออกแบบและการจัดการในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกา ร
จัดซื้อ การผลิต การจัดจ าหน่าย การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง กลยุทธห์่วงโซ่อุปทานที่ประสบความส าเร็จ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า  
 Design concept and management of logistic system and supply chain; supply 
chain network design; relationship and role of stakeholders in the supply chain; procurement 
planning; manufacturing; distribution; transportation; inventory management; successful 
supply chain strategies; tools and technology in logistics and supply chain management; 
value added for customers. 
 
030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Project Management for Innovative Business Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None 
 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ  โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ   และกรณีศึกษาโครงการภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 Relationship between policy, plan and project; project cycle; quantitative and 
qualitative feasibility analysis; project management concept; project management process; 
factors affecting project management; project management software program; and case 
study in government and industrial projects.  
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030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Presentation and Communication for Entrepreneurs) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนเพื่อการสื่อสารและการเจรจา การสื่อสาร
ส าหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง ก ารโน้มน้าว การสื่อสารเพื่อสร้างทีมงาน และทักษะการสื่อสารให้
ประสบความส าเร็จ 
 Different types of communication; presentation; writing for communication and 
negotiation; communication for entrepreneurs; negotiation; persuasion; communication for 
team building and successful communication skills. 
 
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Business Communication for Innovation Management) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจและอุ ตสาหกรรมในบริบทที่เกี่ยวกับการ
จัดการนวัตกรรม การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนองาน รายบุคคลและแบบกลุ่ม  
 Developing intercultural communication skills for business and Industrial issues 
in context of innovation management; opinion expression and individual and group oral 
presentations. 
 
030915501 วิทยานิพนธ์         12 
 (Thesis) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับค าแนะน า      
จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิ ตวิทยาลัย นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัยและลงตีพิมพ์   
ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 
1 เรื่อง 
 Students are required to conduct a research related to their fields under 
supervision of advisors appointed by Graduate College. An article extracted from their study 
must be provided and published in a national academic journal or should be presented in a 
national academic conference. 



มคอ.2 

27 

030915502 สารนิพนธ์           6 
 (Master Project) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite   :  None  
 การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกด้านการจัดการนวัตกรรม ในหัวข้อที่สนใจ การท ารายงานสารนิพนธ์
โดยใช้รูปแบบและกระบวนการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Profound study of interesting topic in innovation management; writing report of 
study using research format and process under advisor’s supervision. 
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3.2  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

ปีการศึกษา 
2561 2562 

1 นางสาวปานทิพย์  บุญส่ง อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2554 
2548 
2546 

6 6 

2 นางสาวรัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ศ.ม.   (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการ การเงินการธนาคาร) 
บธ.บ. (การบริหารท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
2540 
2530 

6 6 

3 นางสาลินี  อาจารีย์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ม. (เคมีประยุกต์) 
กศ.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 
2536 
2532 

6 6 

4 นางศจีมาจ  ณ วิเชียร รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.   (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
พย.บ.  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548 
2541 
2536 

6 6 
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3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 
5 นายสมภพ ทองปลิว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด.   (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร) 
ค.ม.   (การสอนคณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
อส.บ. (เทคโนโลยีออกแบบเครื่องกล) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2556 
2552 
2548 
2544 
2542 

6 6 

6 นางสาวณัฐจนันท์  จงกล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2548 
2545 

6 6 

7 นายดุสิต งามรุ่งโรจน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
2545 
2542 

6 6 

8 นายสุรพิชญ์ ทับเท่ียง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2549 
2546 

6 6 
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3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 
9 นายประกาศิต  ช่างสุพรรณ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
 

2546 
2542 

6 6 

10 นางสาวภาวิตา  มณีมัย อาจารย์ ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
 
นบ.   (การประชาสัมพันธ์) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 
 

2550 
 

2548 
2548 

6 6 

11 นายเสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ อาจารย์ Ph.D. (Engineering Computer Science  
        and Electronics) 
วศ.ม. (มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์  
        การแพทย์) 

Kyushu Institute of Technology, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 
 

2546 
2541 

6 6 
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3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 
12 นางสาวจารุกร  ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ วท.ด. (เคมี)  

วท.บ. (เคม)ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2557 
2551 

6 6 

13 นายสมิตร  ส่งพิริยะกิจ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
M.Sc. (Civil Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
University of Southern California, USA 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 
2540 
2538 
2534 

6 6 

14 นางสาวผุสดี  บุญรอด อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2551 
 

2545 
 

2542 

6 6 

15 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์เจริญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Mechatronics System Engineering) 
วท.ม. (คณติศาสตร์) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

National University of Tainan, Taiwan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2557 
2551 

 
2547 

6 6 
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3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 
1 นางสาวมัณฑนา เมฆโสภาวรรณกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Doctor of Philosophy/ English  
        as International Language) 
M.A.  (Master of Arts/English as  
        International Language) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิตและบริหารงาน 
        บุคคล) 

Chulalongkong University 
 
Chulalongkong University 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2552 
 

2547 
 

2537 

6 6 

2 นายไตรภพ จตุรพาณิชย์ อาจารย์ ศศ.ด. (จิตวิทยา) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
 
ศ.บ.   (การค้าระหว่างประเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2558 
2548 

 
2542 

6 6 

3 นางสาวธิรดา รอดเสียงล้ัง อาจารย์ ปร.ด. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2558 
 

2549 
 

2545 

6 6 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย 
(ยุทธศาสตร์นวัตกรรม) 
ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์กร

มหาชน) 

Ph.D. (Knowledge Management) 
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

University of Surrey, UK 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
2547 

 
2545 
2541 

2 นายปริวรรต  วงษ์ส าราญ ผู้จัดการโครงการ 
ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ  
(องค์กรมหาชน) 

M.Sc. (Information and  
        Communication Technology  
        for Embedded System) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
 
 

2546 

3 นายเอกลักษณ์  เฉลิมชีพ นักประเมินทรัพย์สิน 
ช านาญการ

กระทรวงการคลัง 

ศ.ม.   (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ.   (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2555 
2540 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2  ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีรายงานน าส่งเต็มรูปแบบภา ยในระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดอย่างเคร่งครัด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 งานวิจัยทางด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอยู่ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษาค้นคว้าแบบวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 
  (1) สามารถสืบค้น ตีความ และสังเคราะห์ความรู้จากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  (2) สามารถด าเนินการวิจัย และใช้ผลการวิจัยหาวิธีแก้ปัญหา หรือต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  (3) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  (4) มีกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ 
  (5) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดและการ

น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  (6) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักวิจัย และมีภาวะผู้น า 
 5.3 ช่วงเวลา 

ปีที่ 2  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต  
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 5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย อีกทั้งมีตัวอย่างในการท า
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากเนื้องานที่ได้ศึกษาในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการเข้าสังคม เ ทคนิคการเจรจาสื่อสาร  
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และมีลักษณะของการเป็นนักวิชาการ
(scholar) ที่สามารถวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกแบบ การจัดการนวัตกรรม 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างาน เป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนด          
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึก         
ให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

-  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา     
เข้าเรียนอย่ างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

ด้าน จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เกี่ยวกับการวิจัย การอ้างอิง และการน าเสนอข้อมูลของ
ผู้อื่น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ ละวิชาต้องพยายามสอ ดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง  ๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสั ตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอ นทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 (3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษา ต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและ     
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  

 (1) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างและจัดการ
นวัตกรรม 

 (2) มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และเข้าใจผลกระทบของเทค โนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นผู้ใฝ่รู้ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัตใินสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษา     
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
(7) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
(8) ประเมินจากการสอบป้องกันสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
(9) ประเมินจากการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
(10) ประเมินจากการตีพิมพ์บทความวิจัย 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีกา รแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง  ไม่
สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
(2) สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และวินิจฉัยสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการ

นวัตกรรม 
(3) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม 
 การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ศึกษาทางการประยุกต์การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(2) การอภิปรายกลุ่ม การท าสารนิพนธ์และการท าวิทยานิพนธ์ 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากสถาบันอื่น  ๆ 
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรั บตัวให้เข้ากับกลุ่ม       
คนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง  ๆ ต่อไปนี้      
ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา  

(1) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มี การก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น น าเสนอ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อความก้าวหน้าของนวัตกรรมในปัจจุบัน 
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ จ าแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ไข

ปัญหาและตัดสินใจ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง  และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น จัดท า E-mail group ของนักศึกษา เพื่อการสื่อสาร การส่งรายงาน 
และการประสานงาน 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางการปฏิบัติในวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
030915101 การจัดการนวัตกรรม                   

030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นวัตกรรม                   

030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม                   

030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา                   

030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรม                   

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิง
ธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 

                  

030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม                   

030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลย ี                   
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม                   
030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                   
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 (ต่อ) 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ                   
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม                   

030915207 นวัตกรรมสีเขียว                   

030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                   
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                   
030915303 การตลาดดิจิทัล                   

030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต                   

030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                   

030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม                   

030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ                   
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม                   
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 (ต่อ) 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

030915501 วิทยานิพนธ์                   

030915502 สารนิพนธ ์                   
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4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นักศึกษาจะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome: ELO) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้าน
ความรู้และทักษะทั่วไ ป (General Outcome: G) ซึ่งหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

ELO 1 (S) สามารถท างานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ และ/หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

ELO 2 (S) สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนกา รเรียน การสอน และการวิจัยไปสร้าง
นวัตกรรมได้ 

ELO 3 (S) สามารถจัดการผลงานนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้ 
ELO 4 (G) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้น า 
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ตารางแสดงกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละข้อ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcome: ELO) 
กลยุทธการสอน 

(Teaching Strategies) 
ELO 1 (S) สามารถท างานและพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งใน
ภาคธุรกิจ และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม 

- มีการด าเนินการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคว ามรู้ 
ความเข้าใจในศาสตร์และเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และ มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้
ทางด้ านการจัดการนวัตกรรม เพื่อการสร้างและจัดการ
นวัตกรรม สามารถน าไปประกอบอาชีพและพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ 
และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม ได้ 

ELO 2 (S) สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิด
จากกระบวนการเรียน การสอน และการ
วิจัยไปสร้างนวัตกรรมได้ 

- มีการด า เนินการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์
ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อการสร้างและ
จัดการนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- มีการด าเนินการเรีย นการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อความก้าวหน้าของนวัตกรรม
ในปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
น าเสนอ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

ELO 3 (S) สามารถจัดการผลงานนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้ 

- มีการด าเนินการเรียนการสอนเพื่อใหน้ักศึกษามีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลต่อ
การจัดการนวัตกรรม สามารถบูรณาการความรู้และสามารถ
คิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้อยา่งเหมาะสม สามารถ
คิดวิเคราะห์ จ าแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อความก้าวหน้าของนวัตกรรมใน
ปัจจุบัน 
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ตารางแสดงกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละข้อ 
(ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome: ELO) 

กลยุทธการสอน 
(Teaching Strategies) 

ELO 4 (G) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีภาวะผู้น า 

- การด าเนินการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทา ง
วิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องความมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  และการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

- มีการด าเนินการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีภาวะความ
เป็นผู้น า สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะ
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานเพื่อสังคมและสาธารณะ 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละข้อ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcome: ELO) 
กลยุทธการสอน 

(Teaching Strategies) 
ELO 1 สามารถท างานและพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งใน
ภาคธุรกิจ และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานหรือ project ที่มอบหมายให้ท าใน  

แต่ละรายวิชา 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

ELO 2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการเรียน การสอน และการวิจัยไป
สร้างนวัตกรรมได้ 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานหรือ project ที่มอบหมายให้ท าใน  

แต่ละรายวิชา 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

ELO 3 สามารถจัดการผลงานนวัตกรรมเพื่อ
ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้ 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานหรือ project ที่มอบหมายให้ท าใน  

แต่ละรายวิชา 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

ELO 4 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภาวะผู้น า 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
- ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ความ

รับผิดชอบร่วมกันในการท างานเป็นทีม 
- สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาควิชา 
- ประเมินจากการรายงานหรือผลงานวิจัยที่มีการน าเสนอ

ผลงานของตนเองและอ้างอิงงานของผู้อื่น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

  ความรับผิดชอบหลัก 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) 
ELO 1 

(S) 
ELO 2 

(S) 
ELO 3 

(S) 
ELO 4 
(G) 

030915101 การจัดการนวัตกรรม     
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม     
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม     
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
    

030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

    

030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจ
เพื่อการลงทุนธุรกิจ 

    

030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม     
030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลย ี     
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม     
030915204 การจัดการเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม     
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ     
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม     
030915207 นวัตกรรมสีเขียว     
030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง     
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์     
030915303 การตลาดดิจิทัล     
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต     
030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     
030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม     
030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ     
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม     
030915501 วิทยานิพนธ์     
030915502 สารนิพนธ ์     
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ตารางเปรียบเทียบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(ELO) ของหลักสูตร 

ELO ของ
หลักสูตร 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELO 1 
(
S
) 

                  

ELO 2 
(
S
) 

                  

ELO 3 
(
S
) 

                  

ELO 4 
(
S
) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดระบบการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น ส่วนหนึ่ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบ ในระดับรายวิชา โดย ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา          
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเน่ือง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน  
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 แผน ก แบบ ก 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
3.1.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.1.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และ สอบผ่านการสอบปากเปล่า  โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ 
3.1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบ)ุ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทาง วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จ านวน 1 เรื่อง 
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3.1.4 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

3.1.5 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.2 แผน ข ผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
3.2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.2.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
3.2.4 เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
3.2.5 รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่

ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้จ านวน 1 เรื่อง 
3.2.6 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์

ตามที่หลักสูตรก าหนด 
3.2.7 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

52 
 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย รวมถึง
ข้อก าหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ     
การวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน    
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง  ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรจะท าหน้าที่เป็นกร รมก ารบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 การบริหารหลักสูตร
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหน้าที่ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน พิจารณาความจ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ /อุปกรณ์ 
และห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ รวมถึงจัดท างบประมาณในการบริหารและด าเนินการหลักสูตรเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท า
ทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทและ มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงาน ทางวิชาการที่ไ ด้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ ทั้งนี้เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
2. บัณฑิต 
 มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ไว้อย่างชัดเจน โดยค วามรู้และทักษะ ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้
จากข้อมูลความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ประจ า 
หรือศิษย์เก่า ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ก าหนดในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการบริหารหลักสูตรมีการก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของบัณฑิตทั้งระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่
และหลังจบการศึกษาแล้ว เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้อง กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โ ดย
พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ และผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
3. นักศึกษา 
 คุณภาพผู้เรียนมีความส าคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรพร้อมให้ความส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่
นโยบายในการรับเข้าศึกษา มีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเ จน และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 
หลักสูตรพึงจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูล
ผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้ก าหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี  อีกทั้งมีการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินการท า วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรณ์และสามารถจบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 



มคอ.2 

54 
 

 

4. อาจารย์ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ที่จะสอนรายวิชา
ตามหลักสูตรนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของความสามารถภาษาอังกฤษ อาจารย์ใหม่ทุกท่านจะได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บ รรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
 ส าหรับอาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นในบางรายวิชาจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย โดย
อาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษนั้นจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การจัดท าและออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ OBE (Outcome Based Education) โดยมี
การพิจารณาความต้องการของ Stake holder และเป็นไปตามข้อก าหนดต่าง  ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในที่ประชุมภาควิชา มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของภาควิชาเพื่อน าไปสู่
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในแต่ละรายวิชามีการก าหนดให้แสดงความเชื่อมโยงของผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcome) นั้นกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning 
outcome)  ในแต่ละรายวิชามีการก าหนดกลุ่มอาจารย์ผู้สอนอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์การสอนและการท าวิจัยหรือการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานกับประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรเพี่อให้การจัดท า Course 
Learning Outcome เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Program Learning Outcome ทั้งนี้ยังมีการมีการประเมิน
ผู้เรียน  ก ากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
 การควบคุมและดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์  
AUN QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโท โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

(1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์

ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
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(4) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม (ถ้าม)ี 
(5) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(6) การตีพิมพ์เผยแพร่งานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(7) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
(8) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
(9) การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(10) การด าเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต าราการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการวิจัยและคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
คณะมีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFi 

ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกพื้นที่ โดยมีส านักหอสมุ ดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหาร
จัดการและด้านอื่น  ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ในส่วนของภาควิชามีการจัดสรรพื้นที่ภายในภาควิชา 
ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ในการท างาน ปรึกษาหารือร่วมกันนอกเวลาเรียน มีห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยทั้ง
ทางด้านเคมีและฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์เค รื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนและการท าวิจัย  นอกจากนั้นมีการ
ด าเนินปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตาม  การ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป  

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

2) มีรายละเอี ยดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .5 
และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

   

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ .3 และมคอ .4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน    

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

   

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

57 
 

 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับ ปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
นั้นพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยในส่วนความรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงผู้สอนอาจประเมินกลยุทธ์การสอนโดย
ใช้การสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบหรือตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ส่วนการน า
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน สามารถประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอในชั้นเรียน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาและการวิ เคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และ
น าเข้าที่ประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน าไปปรับเปลี่ยนวิธีก ารสอนให้
เหมาะสมต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา การสังเกตการณ์
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร /และ/หรือทีมผู้สอน  ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน    
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการติดตามผลประเมินร่วมกับผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องอื่น  ๆ ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้มากน้อย
เพียงใด และยังมีจุดอ่อนในด้านใด อีกทั้งรับการ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร  ซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจนปรั บปรุง
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละวิชา  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) และตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมิน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ประจ าปี  
 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปีเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแ ผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนสามารถท าได้โดย    
การรวบรวมข้อเสนอแนะ และข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร และน าผลการวิเคราะห์มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ
หลักสูตร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ต่อไป (ถ้ามี ) โดยกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้อง การของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 
 

ก. แผนภูมิแสดงความต่อเน่ืองของการศึกษาในหลักสูตร 
ข. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
ค. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร 
จ. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
ฉ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2560 
ช. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ก. 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเน่ืองของการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แผน ก แบบ ก 2 (4 ภาคการศึกษา) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
030915101 3(3-0-6)  030915108 3(3-0-6)  030915109 3(3-0-6)  030915501 6 

การจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

 

การคิดเชิงออกแบบและการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Design Thinking and Intellectual 
Property Management) 

 

 

การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรม
ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Innovation Knowledge 
Management for Business and 

Industry) 

 

วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

       

030915107 3(3-0-6)  030915110 3(3-0-6)  030915xxx 3(3-0-6)    

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม  

(Research Methodology for 
Innovation Management) 

 

การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุน

ธุรกิจ 
(Assessment of Economics 

Value for Business Investment) 

 
วิชาเลือก 

(Electives) 

 

 

       

030915xxx 3(3-0-6)  030915xxx 3(3-0-6)  030915501 6   

วิชาเลือก 
(Electives) 

 
วิชาเลือก 
(Electives) 

 
วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

  

9 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต  12 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต 
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แผน ข (4 ภาคการศึกษา) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

030915101 3(3-0-6)  030915108 3(3-0-6)  030915109 3(3-0-6)  030915502 6 

การจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

 

การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

(Design Thinking and Intellectual 
Property Management) 

 

การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Innovation Knowledge 
Management for Business and 

Industry) 

 
สารนิพนธ์ 

(Master Project) 

       

030915107 3(3-0-6)  030915110 3(3-0-6)  030915106 3(3-0-6)    

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
(Research Methodology for 
Innovation Management) 

 

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิง

ธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 
(Assessment of Economics Value for 

Business Investment) 

 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
นวัตกรรม 

(Information Technology 
Management for Innovative 

Business) 

  

       

030915xxx 3(3-0-6)  030915xxx 3(3-0-6)  030915xxx 3(3-0-6)    

วิชาเลือก 
(Electives) 

 
วิชาเลือก 
(Electives) 

 
วิชาเลือก 

(Electives) 
  

       

      030915xxx 3(3-0-6)    

    
วิชาเลือก 
(Electives) 

  

9 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต  12 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ข. 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
 

0 3 0 9 1 5 X XX 

 
เป็นการจัดล าดับวิชาในหมวดต่าง ๆ ตามลักษณะของวิชาในแต่ละหมวดโดย
ใช้ล าดับตั้งแต ่00,01,02,…,09 หากมีมากกว่า 10 รายวิชาอาจเพิ่มข้ึนเป็น    
10, 11,…., จนครบรายวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตร 
แบ่งตามหมวดวิชาดังนี ้
[1] กลุ่มวิชาบังคับ  
[2] กลุ่มวิชาเลือก ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
[3] กลุ่มวิชาเลือก ธุรกิจและการจัดการ 
[4] กลุ่มวิชาเลือก ทั่วไป  
[5] กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ,์ สารนิพนธ ์ 
เป็นระดับการศึกษาตามชั้นปีดังนี ้
[1] ระดับปวช.  
[2] ระดับปวส./อนุปริญญา  
[3] ระดับปริญญาตร ี 
[4] ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรบรรจุอยู่ในแผนฯ)  
[5] ระดับปริญญาโท  
[6] ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
[7] ระดับปริญญาเอก  
[8] ระดับสูงกว่าปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  
(สหวิทยาการ) ใช้รหัส [1] 
เป็นรหัสภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ใช้รหัส [09] 
เป็นรหัสของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้รหัส [03] 
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ภาคผนวก ค. 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง 
Preprem P. Damrongkijkosol C. and Boonsong P. “Effect of Injection Timing onto 

Performance and Emission of Diesel Engine using Coconut Biodiesel Produced from 
different Catalyst.” The 2nd International Conference on Engineering Science and 
Innovative Technology (ESIT 2016). (2016 April 21-23). Phuket. Thailand. 

Meepat S. Changsuphan P. and Boonsong P. “Optimization Parameters in Wafer Sawing 
Process by Experiment Design for IC’s Assembly Manufacturing in Case Study Research, 
Development.” Proceeding of International Journal of Arts &amp; Science 
Conferences (IJAS). (2016 January). Singapore. 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว  ปานทิพย์ บุญส่ง  จันทนา กุญชรรัตน์ และ ปรีดา จันทวงษ์ . “ผลของอุณหภูมิและเวลา
ส าหรับการอบแห้งผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ด้วยเครื่องอบลมร้อน .” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน ”. (2558). 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส : 75-81. 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว  ปานทิพย์ บุญส่ง  ฐกฤต ปานขลิบ  ปรีดา จันทวงษ์  พิสุทธิ์ แท่นทอง  เทวฤทธิ์ วาฤทธิ์  
สุวิจักขณ์ สุวรรณหิรัญกุล และ ณัฏฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน . “การจัดการทรัพยากรชีวมวลที่เหมาะสมสู่
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล .” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชาติ). (2558). วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ : 214-220. 

Sukkaew A. Boonsong P. Kunchornrat J. and Chantawong P. “Invesment of Physical and 
Chemical Pretreatment of Lignocellulosics in Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) 
Dried.” The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green 
Architecture Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality. (2015 March 30-31). 
Bangkok Thailand. 

Sukkaew A. Boonsong P. Kunchornrat J. and Chantawong P. “Optimization of Pineapple 
(Ananas comosus) Peel Drying for Renewable Energy Management.” The 4th 
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings 
Innovation and Indoor Air Quality. (2015 March 30-31). Bangkok. Thailand. 

YungThaisong A. Boonsong P. Damrongkijkosol C. and Chantawong P. “The Comparison of 
Different Metal Catalysts for Use in Biodiesel Production from Palm Oil.” The 4th 
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings 
Innovation and Indoor Air Quality. (2015 March 30-31). Bangkok. Thailand. 

ปานทิพย์ บุญส่ง และวัลภา เนตรดวงตา. “ความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษ
เคมีของใบพืชไม้ผลเขตร้อนบางชนิด .” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . 24 (กันยายน-
ธันวาคม 2557) : 624-633. 
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อดุลย์สมาน สุขแก้ว  ปานทิพย์ บุญส่ง  และจีรศักดิ์ เผ่าสุภาพ . “ปริมาณสารโพลีฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์การ
ต้าน Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Pseudomonas aeruginosa ATTC 15422 จาก
สารสกัดหยาบของเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)). การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคม
อาเซียน) ครั้งที่ 3. (2557). มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี : 1-14. 

 
2. รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ          

เมื่อวันที่  3  เดือน มีนาคม พ.ศ 2558 
 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในการ

ประชุมครั้งที่.........เมื่อวันที่......เดือน........................พ.ศ.............. 
 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 4.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรสหวิทยาการ ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม  วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้ใช้มาเป็นเวลา 5 ปี จากการเรียนการส อนที่ผ่านมา ภาควิชาได้ทราบถึงข้อบกพร่องบาง
ประการที่จ าเป็นต้องแก้ไข อีกทั้ง เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้มี
การปรับเปลี่ยนโม เดลทางเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
ก้าวสู่การเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และการจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต บริบทในพื้นที่ ประยุกต์ให้เกิดการเจริญเติบโตภายในชุมชน  ภายในประเทศ
ไทยได้ ควบคู่ไปกับการเริ่มเตรียม ความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกหรือแสวงหาโอกาสที่เปิด
กว้างระดับโลกต่อไป  ดังนั้นจึงต้องท าการปรับปรุง หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น มีความทันสมัย และเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่การเป็น นวัตกร ผู้มีระบบบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี สอดคล้องนโยบายหลักของชาติด้าน
นวัตกรรมและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากภายในประเทศควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
 4.2 ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 4.3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Outcome based learning ซึ่งสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพในระบบ AUN-QA 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม 5 ท่าน เหลือ 4 ท่าน 
 5.2 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้เนื้อหามีความครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้น จ านวน 2 รายวิชา 
 5.3 ยกเลิกรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา 
 5.4 เพิ่มรายวิชา จ านวน 6 รายวิชา 
 5.5 มีการปรับใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) กับหลักสูตรปรับปรุง 
 5.6 มีการปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ในแต่ละรายวิชา 
 5.7 มีการปรับแผนการศึกษาของแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
ศึกษารายวิชา 
วิทยานิพนธ ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

ศึกษารายวิชา 
สารนิพนธ ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรสหวิทยาการ) 
Master of Science Program in Innovation 
Management for Business and Industry 
(Multidisciplinary) 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
วท .ม. (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม) 
Master of Science (Innovation Management for 
Business and Industry) 
M.Sc. (Innovation Management for Business 
and Industry) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรสหวิทยาการ) 
Master of Science Program in Innovation 
Management for Business and Industry 
(Multidisciplinary) 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
วท .ม. (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม) 
Master of Science (Innovation Management for 
Business and Industry) 
M.Sc. (Innovation Management for Business 
and Industry) 

 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
 
แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
 
แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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7.3 รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
030915101 การจัดการนวัตกรรม  3(3-0-6) 
030915102 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915103 การจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 3(3-0-6) 
030915104 การจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915105 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจ 

นวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

ธุรกิจนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
030915501 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 
030915502 สารนิพนธ์ (Master Project) 6 
วิชาเลือก 
030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 
030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
030915303 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต 3(3-0-6) 
030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 
 

030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับ 
ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
080105071 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
030915101 การจัดการนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

ธุรกิจนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 3(3-0-6) 
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับ 

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
030915501 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 
030915502 สารนิพนธ์ (Master Project) 6 
วิชาเลือก 
030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915207 นวัตกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 
030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
030915303 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต 3(3-0-6) 
030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจ 

นวัตกรรม 3(3-0-6) 
030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับ 

ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ฉ. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ช. 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) 

ล าดับ 

กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท  
รายวิชาในหลักสูตร 

กลุ่มความรู ้ เน้ือความรู้ รหัสรายวิชา                     ช่ือรายวิชา 
1 กลุ่มความรู้ด้านการ

จัดการนวัตกรรม
เพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ศาสตร์อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การตลาด ธุรกิจ 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การสร้างนวัตกรรม 

1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการ 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างนวัตกรรม 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตลาด
และธุรกิจ 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สื่อสาร 

030915101 การจัดการนวัตกรรม 
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม 
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อ

การลงทุนธุรกิจ 
030915201 สัมมนาหัวขอ้พิเศษในการจัดการนวัตกรรม 
030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลย ี
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม 
030915207 นวัตกรรมสีเขียว 
030915301 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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ล าดับ 

กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท  
รายวิชาในหลักสูตร 

กลุ่มความรู ้ เน้ือความรู้ รหัสรายวิชา                     ช่ือรายวิชา 
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
030915303 การตลาดดิจิทัล 
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต 
030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม 
030915401 การน าเสนอและการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ 
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
030915501 วิทยานิพนธ ์
030915502 สารนิพนธ ์
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