รายละเอียดของหลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สํานักวิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25540231105192
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การนวั ต กรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Innovation
Management and Business Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย :
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ
ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ)
Doctor of Philosophy (Innovation Management and
Business Development)
Ph.D. (Innovation Management and Business
Development)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 64 หนวยกิต สําหรับผูศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ก. หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป
ข. เปนหลักสูตรที่ใชเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time study)
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
- ไดรับความเห็นชอบใหเขาศึกษาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่
ไมมี
5.5 การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
- ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
อาจารย นักวิจัย และผูบริหารองคกรขนาดใหญทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพทางดานการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
ทางการเงิน เปนตน รวมไปถึงผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- หองเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
- สถานที่อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การนวั ต กรรมและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนการพัฒ นาทุนมนุษยในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาทางดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ที่มีความรอบรูและ
ลุมลึกทางดานวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสรางงานนวัตกรรมใหมในองคการหรือการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมที่เปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเปนผูที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหกับสังคม และชุมชน
ทองถิ่นในภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน
1.2 จุดเดนของหลักสูตร
เป น การศึ ก ษาทางด า นการจั ด การนวั ต กรรมและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ รที่ มุ ง เน น
การศึกษาทฤษฎีควบคูกับการเรียนรูจากประสบการณในการพัฒนาธุรกิจและการสรางผลงาน
วิชาการเผยแพรในวารสารและเวทีการนําเสนอที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยสื่อการ
เรียนการสอนและการจัดทําผลงานเพื่อเผยแพรนั้นมุงเนนการใชภาษาอังกฤษ
1.3 วัตถุประสงค
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
การพัฒนาธุรกิจ ใหแกบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และผูบริหารในองคการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา มีความลุมลึกในดานวิชาการ
และการทํางานวิจัยที่สามารถกอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางดานการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒ นาธุรกิจ ที่เปนประโยชน ตอองคการและประเทศชาติ รวมไปถึงเปนผูที่มีจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
2. ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางดานการจัดการนวัตกรรม
และการพั ฒ นาธุรกิจ ทั้งในแบบที่เปน องคความรูพื้ นฐานและในแบบที่ ใช ชุมชนเป น ฐานใน
การศึกษา การแกไขปญ หาขององคการและประเทศ รวมไปถึงถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูนั้นใหแกสังคม
3. ส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย ของสํ า นั ก วิ ช าการจั ด การที่
สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติที่กอใหเกิดสังคมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย
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4. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชนในทองถิ่นในภาคใต
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน และองคกรระหวางประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู
สรางความเขาใจของประชาชนทั้งในทองถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น ระบบไตรภาค ป ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง มี 3 ภาคการศึ ก ษา โดยมี
ระยะเวลาศึก ษาไม น อ ยกวา 12 สั ป ดาห ตอ ภาคการศึ ก ษา ข อ กําหนดต างๆ ให เป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และใชระบบหนวยกิต
หน วยกิต (Credits) หมายถึ ง หน วยนั บ ที่ ใช แสดงปริม าณการศึ กษา โดย 1 หน วย
กิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค
เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS
(Asean Credit Transfer System) หรื อ 5 ECTS (European Credit Transfer System)
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. การดําเนินการหลักสูตร
1.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ตามประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรียนวันจันทร-ศุกร และอาจมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย ตามที่
หลักสูตรกําหนด
1.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560
2.2.1 ผู ส มั ค รเข า เรี ย นในหลั ก สู ต ร แบบ 1.1 ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาแบบเน น ทํ า
วิท ยานิพ นธตอ งเป น ผูสําเร็จการศึ กษาระดั บปริญ ญาโทหรือเที ยบเท า หรือ กําลังอยูในภาค
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การศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ซึ่งมีการ
ทําวิทยานิพนธ และเปนผูมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.5
หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และจะตองผาน
การประเมิ น ว า มี ศั ก ยภาพในการทํ า วิ จั ย ทั้ ง นี้ ใ ห ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ อาจกําหนดใหนักศึกษาเปนรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาที่มีประสบการณในการวิจัยมาก
เพียงพอตามที่สํานักวิชากําหนด จะไดรับการยกเวนในรายวิชาเสริมพื้นฐานภายใตดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
2.2.2 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1 ซึ่งเปนการศึกษาแบบลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดและการทําวิทยานิพนธ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ กํ า ลั ง อยู ใ นภาคการศึ ก ษาสุ ด ท า ยของหลั ก สู ต รปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต หรือสาขาอื่น ที่คณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตรฯ เห็นชอบ และจะตองผาน
การประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัยตามที่สํานักวิชากําหนด โดยทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฯ อาจกําหนดใหนักศึกษา
เปนรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ ในการวิจั ย มากเพี ย งพออาจจะได รับ การยกเว น ในรายวิช าเสริ ม
พื้นฐานภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 64 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิทยานิพนธ
ข. แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ

64
64
64
12
4
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลั ก สู ต ร แบบ 1.1 เป น แผนการศึ ก ษาที่ เน น การวิจั ย โดยมี ก ารทํ าวิท ยานิ พ นธที่ มี
คุณ ภาพสูงและกอ ให เกิ ดความรูใหม จํ านวนไม น อยกวา 64 หน วยกิต และตอ งลงรายวิช า
สัมมนาดุษฎีนิพนธควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
วิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต* และตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
จํานวน 12 หน วยกิต โดยมีการประเมินผลเปน S และ U ทั้งนี้คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา
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ประจํ า หลั ก สู ต รฯ อาจจะพิ จ ารณายกเว น การเรี ย นวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐานให กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณดานการวิจัยมากเพียงพอ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
12 หนวยกิต
2) หมวดวิชาสัมมนา*
หนวยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ
64 หนวยกิต
รวม
64 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท เปนแผนการศึกษาที่
เน น การเรีย นรายวิ ช าและการวิจั ย โดยมี ก ารทํ า วิท ยานิ พ นธ ที่ มี คุ ณ ภาพสู งและก อ ให เกิ ด
ความก าวหน าทางวิชาการและวิชาชี พ ทํ าวิทยานิ พนธ จํานวนไม น อยกว า 48 หน วยกิ ต ลง
รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนวิทยานิพ นธภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต* และศึกษารายวิชาในหมวดตาง ๆ ที่
เกี่ย วขอ ง โดยต อ งศึ กษารายวิชาในหมวดวิชาเสริม พื้ น ฐานจํานวน 12 หน วยกิ ต โดยมีก าร
ประเมินผลเปน S และ U นอกจากนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) หมวดวิชาสัมมนา*(ภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต)
5) หมวดวิทยานิพนธ
รวม

12
12
4
48
64

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ในกรณีที่นักศึกษาไมไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางดานบริหารธุรกิจ และ
หรือคณะกรรมการประจํ าหลัก สูตรฯ เห็ น สมควรอาจจะกําหนดใหนั ก ศึกษาตอ งเรียนปรับ
พื้นฐานรายวิชาทางดานบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีกไมเกิน 12 หนวยกิต โดยไม
นับหนวยกิตและประเมินผลการศึกษาเปน S/U
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1
แบบ 1.1
12
64
64

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) หมวดวิชาสัมมนา*
5) หมวดวิทยานิพนธ
รวม

หลักสูตร แบบ 2
แบบ 2.1
12
12
4
48
64

หมายเหตุ: * หมวดวิชาเสริมพื้นฐานและวิชาสัมมนา(ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ) มีการประเมินเปน S กับ U และไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร

3.1.3 รายวิชา
หลักสูตรแบบ 1.1
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 12 หนวยกิต*
BUS61-891 ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจัยธุรกิจ*
Philosophy of Social Sciences in Business
Research
BUS61-892 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ*
Qualitative Research Methodology
BUS61-893 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ*
Quantitative Research Methodology

4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

* ประเมิน ผลเป น S/Uและไมนั บ หนวยกิต ตามโครงสรางหลักสู ตร โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ อาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานบางรายวิชาหรือทั้งหมดก็ได

2) หมวดวิชาสัมมนา*
BUS60-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ*
Doctoral Dissertation Seminar

2 (0-6-3)

*ลงควบคูกับ การลงทะเบี ยนวิทยานิพนธในทุ กภาคการศึ กษา ภาคการศึกษาละ 2 หน วยกิต มี การ
ประเมินผลเปน S/Uและไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร
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3) หมวดวิทยานิพนธ 64 หนวยกิต
BUS61-930 วิทยานิพนธ
Thesis

64 หนวยกิต

หลักสูตร แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 12 หนวยกิต*
BUS61-891 ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจัยธุรกิจ*
Philosophy of Social Sciences in Business
Research
BUS61-892 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ*
Qualitative Research Methodology
BUS61-893 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ *
Quantitative Research Methodology

4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

* ประเมินผลเป น S/Uและไมนับ หนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ อาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานบางรายวิชาหรือทั้งหมดก็ได

2) หมวดวิชาเฉพาะ 16 หนวยกิต ประกอบดวย 2 หมวดวิชา คือ
2.1) หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
BUS61-894 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ
Change Management and Organization
Development
BUS61-895 ทิศทางและแนวโนมการการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจสมัยใหม
Contemporary Issues in Innovation
Management and Business Development
BUS61-896 การสังเคราะหและการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Synthesis and Business Innovation
Management
2.2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
BUS61-811 ศึกษาเฉพาะทางการบัญชีและการเงิน
Special Study in Accounting and Finance
BUS61-821 ศึกษาเฉพาะทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Special Study in Human Resource
Development
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4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

4 (3-2-7)

4 (0-12-6)
4 (0-12-6)

BUS61-831 ศึกษาเฉพาะทางการตลาด
Special Study in Marketing
BUS61-841 ศึกษาเฉพาะทางการดําเนินงาน
Special Study in Operations
BUS61-851 ศึกษาเฉพาะทางการทองเที่ยว
Special Study in Tourism
BUS61-861 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการนวัตกรรม
Special Study in Innovation Management
BUS61-871 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการและพัฒนาองคกร
Special Study in Management and
Organization Development

4 (0-12-6)
4 (0-12-6)
4 (0-12-6)
4 (0-12-6)
4 (0-12-6)

หมายเหตุ
1. การประเมิ น ผลการศึ กษาในรายวิช าหมวดวิช าเฉพาะจะประเมิน ผลเป น ระดับ คะแนนตาม
ขอบังคับการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. การศึกษาในรายวิชาศึกษาเฉพาะ (Special Study) มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ภายใตการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา

3) หมวดวิชาสัมมนา*
2 (0-6-3)
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ*
Doctoral Dissertation Seminar
* ลงควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 หนวย
กิต ประเมินผลเปน S/U และไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร
4) หมวดวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
BUS61-932 วิทยานิพนธ
Thesis

48 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวม 64 หนวยกิต
ชั้นป
ภาคการศึกษาที่ 1
1 BUS61-891 ปรัชญาทาง
4(3-2-7)*
สังคมศาสตรในการ
วิจยั ธุรกิจ
ปรับพื้นฐาน (ถามี) 4(3-2-7)*
2

3

ภาคการศึกษาที่ 2
BUS61-892 ระเบียบวิธวี ิจัยเชิง
คุณภาพ
ปรับพื้นฐาน (ถามี)
ปรับพื้นฐาน (ถามี)

4(3-2-7)*
4(3-2-7)*
4(3-2-7)*

รวม 8 หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต)
รวม 12 หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต)
BUS61-930 วิทยานิพนธ
12หนวยกิต
12หนวยกิต BUS61-930 วิทยานิพนธ
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ
2(0-6-3*) BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ
2(0-6-3)*

ภาคการศึกษาที่ 3
BUS61-893 ระเบียบวิธวี ิจัยเชิง
4(3-2-7)*
ปริมาณ
BUS61-930 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3) *
ปรับพื้นฐาน (ถามี) 4(3-2-7)*
รวม 18 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
BUS61-930 วิทยานิพนธ
8หนวยกิต
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ
2(0-6-3*)

รวม 14 หนวยกิต (นับ 12 หนวยกิต)
รวม 14 หนวยกิต (นับ 12 หนวยกิต)
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
BUS61-930 วิทยานิพนธ
8หนวยกิต BUS61-930 วิทยานิพนธ
8หนวยกิต BUS61-930 วิทยานิพนธ
8หนวยกิต
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ
2(0-6-3)* BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ
2(0-6-3)* BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3)*
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
รวม 10 หนวยกิต(นับ 8 หนวยกิต)
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)

หมายเหตุ: * ไมนับหนวยกิต

หลักสูตร แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวม 64 หนวยกิต
ชั้นป
1

ภาคการศึกษาที่ 1
BUS61-891 ปรัชญาทาง
สังคมศาสตรในการ
วิจยั ธุรกิจ
ปรับพื้นฐาน (ถามี)
ปรับพื้นฐาน (ถามี)

4(3-2-7)* BUS61-892
4(3-2-7)*
4(3-2-7)*

BUS61-894
BUS61-896

ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธวี ิจัยเชิง 4(3-2-7)*
คุณภาพ
การจัดการการ
4(3-2-7)
เปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองคการ
การสังเคราะหและ
4(3-2-7)
การจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ
ปรับพื้นฐาน (ถามี) 4(3-2-7)*
16 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3)*

ภาคการศึกษาที่ 3
BUS61-893 ระเบียบวิธวี ิจัยเชิง
4(3-2-7)*
ปริมาณ
BUS61-895 ทิศทางและแนวโนม 4(3-2-7)
การจัดการนวัตกรรม
และการพัฒนาธุรกิจ
สมัยใหม
4(0-12-6)
เอกเลือก
4(3-2-7)*
ปรับพื้นฐาน (ถามี)

2

รวม 12 หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต)
รวม
BUS61-932 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต BUS61-932
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3)* BUS61-990

3

รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
BUS61-932 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต BUS61-932 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต BUS61-932 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3)* BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ 2(0-6-3)* BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ
2(0-6-3)*
รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)

หมายเหตุ: * ไมนับหนวยกิต

รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
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รวม 16 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)
BUS61-932 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนพิ นธ
2(0-6-3)*

รวม 10 หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BUS61-891 ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจยั ธุรกิจ
4 (3-2-7)*
Philosophy of Social Sciences in Business Research
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดพื้นฐานหลักแนวคิดปรัชญาที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยทางสังคมศาสตรสําหรับการประยุกตในดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับนิยาม และมุมมองที่เกี่ยวของกับมิติตาง ๆ ของสังคม
มนุษย การสรางทฤษฎีและการอธิบายดวยหลักการเปนเหตุและผล เหตุผลเชิงประจักษ การ
คนหาและการพิสูจนใหเห็นจริง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมี
มาตรฐาน
This course is designed to introduce the philosophical concepts
related to social science research for application in innovation management
and business development; students will learn the definitions and
perspectives which relate to the dimensions of human society, the theory
and principles -as explained by cause and effect, empirical reasons, searching
and proving the truth.- This course emphasize on learning via case studies
and discussion. At the end of the trimester, students will present the project,
and prepare a standardized education report.
BUS61-892 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
4 (3-2-7)*
Qualitative Research Methodology
วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง นักศึกษา
จะไดเรียนรูแนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทตางๆ เชน การวิจัยทฤษฎีฐาน
ราก การวิจัยมานุษยวิทยา การวิจัยปรากฏการณ การวิจัยดวยกรณีศึกษา การออกแบบการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ ประชุมกลุม การสังเกต การวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณ ภาพ และจริยธรรมของนักวิจัยนอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สํ าหรับ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ เขี ย นรายงานผลการวิจั ย ผ านการมอบหมายงานและการ
อภิปรายในชั้นเรียน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
คุณภาพสูงทางดานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได
This course is intended to provide students the opportunities
to understand the advanced qualitative research process; students will learn
the concepts and processes of the qualitative research such as the grounded
research, the ethonography research, the phenomenon research, the case
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study research, research design, data collection by interview, focus group,
and observation, the qualitative data analysis, and the ethics of researchers;
students also practice using the software package for qulitative research,
writing the research report. This course emphasize on learning via
assignments and class-discussion. At the end of the trimester, students will
develop a high quality of qualitative research proposal for business and
innovation management.
BUS61-893 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
4 (3-2-7)*
Quantitative Research Methodology
วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง นักศึกษา
จะไดเรียนรูแนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทตางๆ การออกแบบการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติขั้นสูงที่ใชในการวิจัย การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ผานการมอบหมายงานและการอภิปรายในชั้นเรียน เมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพสูงทางดานธุรกิจ
และการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได
This course is intended to provide students the opportunities to
understand the advanced quantitative research process; students will learn
the concepts and processes of various quantitative researches, research
design and the ethics of researchers; students also practice using the software
package for quantitaive research and data collection, the advanced statistics
using. This course emphasize on learning via assignments and classdiscussion. At the end of the trimester, students will develop a high quality
quantitaive research proposal for business and innovation management.
2) หมวดวิชาบังคับ
BUS61-894 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ
4 (3-2-7)
Change Management and Organization Development
วิ ช านี้ เ ป ด โอกาสเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก วิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอ มที่ มี ผลกระทบต อองค การ นั กศึ กษาจะไดเรียนรูก ลยุท ธแ ละเทคนิ ค วิธีก าร
จัดการตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุม และองคการ โมเดลตางๆ ที่
เกี่ ยวขอ งกั บ การพั ฒ นาองค ก าร การสรางวั ฒ นธรรมองค ก าร และกรอบแนวคิ ด ด านการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการพัฒนาองคการสมัยใหม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการพัฒนาองคการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ป ญ หาในการเปลี่ ย นแปลงองค ก าร การต อ ต า นและแนวทางแก ไข ในการศึ ก ษาจะใช
กรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงาน
กรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาองค ก ารและจั ด ทํ ารายงานทางการศึ ก ษาอย างมี
มาตรฐาน
This course gives students the opportunity to practically analysize
the techniques for the environmental changes affecting the organization;
students will learn the strategies&techniques in change management at the
individual, group&organization level, the models related to the organization
development, creating organizational culture, the conceptual framework of
change management, and modernized organizational development theory especially digital transformation. In addition, students will learn how to
develop an organization to support change, resistance to organizational change
and problems solution. This course emphasizes on learning via case studies
and discussion. At the end of the trimester, students will present the case
study of the organization changes&development, and prepare a standardized
education report.
BUS61-895 ทิศทางและแนวโนมการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม 4 (3-2-7)
Contemporary Issues in Innovation Management and Business
Development

วิช านี้ เป ด โอกาสเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เรีย นรู แนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การ
นวัต กรรมและการพั ฒ นาธุร กิ จ สมั ย ใหม เชิ งเปรีย บเที ย บในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว รวมทั้ ง
ประเทศที่กําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน จีนและอินเดีย กับการบริหารนวัตกรรมและธุรกิจใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งนักศึกษาไดฝก
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในประเด็นดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เปนตน ซึ่งมีผลตอแนวคิดและการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดย
เนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี
การนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการ
ศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to learn the concepts,
techniques and methods of comparative business&innovation administration -in
developed countries including growing economic countrie such as China and
India-, the business administration in developing countries, -in particular, the
Southeast Asian region. Students will learn to compare the differences of
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cultural, economic, social and political issues which affect the concept
&business innovation administration in Thailand, focusing on researching and
presenting academic articles of interesting issues. At the end of the trimester,
students will present the project, and prepare a standardized education report.
BUS61-896 การสังเคราะหและการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Synthesis and Business Innovation Management
วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพในการสังเคราะหนวัตกรรมทาง
ธุรกิ จ นั ก ศึ ก ษาจะได เรีย นรู แนวคิ ด ของนวัต กรรมกั บ สั งคมการประกอบธุรกิ จ การจั ด การ
นวัตกรรมกับการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมและการเพิ่มมูลคาของธุรกิจภายใตสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจฐานความรูและดิจิตอล รวมถึงการสรางมูลคาและการเติบโตใหธุรกิจ นักศึกษาจะ
ไดฝกสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจในลักษณะของวิวัฒนาการ เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาที่
ตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สนใจ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและ
อิทธิพ ลที่มีตอการพั ฒ นานวัตกรรมทางธุรกิจนั้นทั้ งในปจจุบันและอนาคต รายวิชานี้มุงเน น
การศึกษาโดยใชกรณี ศึกษาและอภิป รายผลการศึกษา กรณี ศึกษาตลอดจนการศึกษาดูงาน
องคกรตนแบบทางดานการพัฒนานวัตกรรม และการธุรกิจทั้งในและตางประเทศ เมื่อสิ้นสุด
ภาคเรีย นนั กศึ กษาจะมี การนํ าเสนอการสั งเคราะห น วัต กรรมทางธุรกิจ และจัด ทํ ารายงาน
ทางการศึกษาอยางมีมาตรฐานรวมถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ
This course gives students the opportunity to synthesize the
business innovations; students will learn the social entrepreneurship&innovation
concepts, innovation management&creative -new ventures in knowledge and
digital based economy context-, creating value&growing ventures; students will
synthesize the business innovations of any kinds of evolutionary terms, study
the trend of development that encourages the interesting business innovation.
In addition, students will analyze the causal factors and influences on the
development of business innovation. This course emphasize on case
studies&discussion, field study the best practice of innovative organization, both
domestic and international. At the end of the trimester, students will present
the case study of business innovation synthesis, and prepare a standardized
education report, including the presentation of academic articles of interest.
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3) หมวดวิชาเลือก
BUS61-811 ศึกษาเฉพาะทางการบัญชีและการเงิน
4 (0-12-6)
Special Study in Accounting and Finance
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละการเงิน นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก วิ เคราะห วิพ ากษ ตั้ งคํ าถาม
อภิปรายและกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่
สนใจ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific
issues or research questions on accounting and finance; students will analyze,
discuss, and ask the critical questions&research guidelines, focusing
on research and academic-article presenting which are interested. At the end of
the trimester, students will present the project, and prepare a standardized
education report.
BUS61-821

ศึกษาเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
4 (0-12-6)
Special Study in Human Resource Management
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม
อภิปรายและกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่
สนใจ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific issues
or research questions on human resource management; students will analyze,
discuss, and ask the critical questions&research guidelines, focusing
on research and academic-article presenting which are interested. At the end of
the trimester, students will present the project, and prepare a standardized
education report.

BUS61-831

ศึกษาเฉพาะทางการตลาด
4 (0-12-6)
Special Study in Marketing
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการตลาด นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปรายและ
กําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ เมื่อ
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สิ้น สุ ด ภาคเรียนนั กศึ ก ษาจะมี ก ารนํ าเสนอรายงานกรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
องคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific issues
or research questions on marketing; students will analyze, discuss, and ask the
critical questions&research guidelines, focusing on research and academicarticle presenting which are interested. At the end of the trimester, students will
present the project, and prepare a standardized education report.
BUS61-841 ศึกษาเฉพาะทางการดําเนินงาน
4 (0-12-6)
Special Study in Operations
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย
และกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ เมื่อ
สิ้น สุ ด ภาคเรียนนั กศึ ก ษาจะมี ก ารนํ าเสนอรายงานกรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
องคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific issues
or research questions on operation; students will analyze, discuss, and ask the
critical questions&research guidelines, focusing on research and academicarticle presenting which are interested. At the end of the trimester, students will
present the project, and prepare a standardized education report.
BUS61-851

ศึกษาเฉพาะทางการทองเที่ยว
4 (0-12-6)
Special Study in Tourism
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยว นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปรายและ
กําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ เมื่อ
สิ้น สุ ด ภาคเรียนนั กศึ ก ษาจะมี ก ารนํ าเสนอรายงานกรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
องคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific
issues or research questions on tourism; students will analyze, discuss, and ask
the critical questions&research guidelines, focusing on research and academicarticle presenting which are interested. At the end of the trimester, students will
present the project, and prepare a standardized education report.
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BUS61-861 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการนวัตกรรม
4 (0-12-6)
Special Study in Innovation Management
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปรายและ
กําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการที่สนใจ เมื่อ
สิ้น สุ ด ภาคเรียนนั กศึ ก ษาจะมี ก ารนํ าเสนอรายงานกรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
องคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific issues
or research questions on innovation; students will analyze, discuss, and ask the
critical questions&research guidelines, focusing on research and academicarticle presenting which are interested. At the end of the trimester, students will
present the project, and prepare a standardized education report.
BUS61-871 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการและพัฒนาองคกร
4 (0-12-6)
Special Study in Management and Organization Development
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาองคกรสมัยใหม นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ
ตั้งคําถาม อภิปรายและกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทาง
วิ ช าการที่ ส นใจ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารนํ า เสนอรายงานกรณี ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to select specific issues
or research questions on Management and Organization Development; students
will analyze, discuss, and ask the critical questions&research
guidelines, focusing on research and academic-article presenting which are
interested. At the end of the trimester, students will present the project, and
prepare a standardized education report.
4) หมวดวิชาสัมมนา
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ
Doctoral Dissertation Seminar

2 (0-6-3)*

เงื่อนไขรายวิชา ลงควบคูกับวิชาวิทยานิพนธ BUS61-930 และ BUS61-932 ทุกภาคการศึกษา

วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกการนําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับโครง
รางวิทยานิ พนธที่ไดรับการพัฒ นา ทั้งในสวนของความสําคัญ ของปญ หา วัตถุป ระสงค การ
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช ตลอดจนเครื่องมือที่
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จะใชในการเก็บขอมูลการนําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับความกาวหนาในการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนขอสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพรผลงานในการทําวิทยานิพนธ
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานใหกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
This course provides an opportunity for students to practice,
presenting and discussing the developed theses, -both in terms of the problem
statement, objectives, reviews of literature, research framework, research
methodologies of the thesis-, tools for collecting the data, presentation and
discussion on progress in collecting and analysing the data, writing the research
summary, and disseminating the results of the thesis. At the end of the
trimester, students will present a report to the experts who specialize in the field.
5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ
BUS61-930 วิทยานิพนธ
64 หนวยกิต
Thesis
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒ นาธุรกิจ ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการวิทยานิพนธ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการ
นําเสนอการวิจัย นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหมใน
ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 2 บทความและจัดทํารายงานทางการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to practice their
studies and research on the issue of research related to business deveopment
and innovation management under the supervision of the advisor. At the end of
the study process, students will present the new knowledge and disseminate
research results at the national level and/or international level at least 2 papers
and prepare a standardized education report.
48 หนวยกิต
BUS61-932 วิทยานิพนธ
Thesis
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒ นาธุรกิจ ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการวิทยานิพนธ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการ
นําเสนอการวิจัย นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหมใน
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ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 บทความ และจัดทํารายงานทางการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน
This course gives students the opportunity to practice their studies
and research on the issue of research related to business deveopment and
innovation management under the supervision of the advisor. At the end of the
study process, students will present the new knowledge and disseminate
research results at the national level and/or international level at least 1 paper
and prepare a standardized education report.
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
4.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิทยานิพนธ คือการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการในสาขาการจัดการ
นวั ต กรรมและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ภายใต ก ารดู แ ลของคณะกรรมการและอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนรายบุคคล
จนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ และมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการวิชาชีพ โดยรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธจะเขียนเปน
ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็จ การศึ ก ษาจะมี ศั ก ยภาพในการเรีย นรู ด วยตนเอง สามารถคิ ด และ
วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีหลักการ มีทักษะการวิจัยและสามารถประยุกตใชศาสตร
ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในแขนงตางๆ และ
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
4.3 ชวงเวลา
5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3 ของปการศึกษาที่ 1
5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่
2
4.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 ทําวิทยานิพนธ 64 หนวยกิต
5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1 ศึกษารายวิชา 16 หนวยกิตและทําวิทยานิพนธ 48 หนวย
กิต
4.5 การเตรียมการ
กําหนดใหมีระบบคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จัดคาบเวลาเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา และกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ทําวิทยานิพนธ โดยการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ และสอบวัดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความรูในการศึกษางานวิจัยที่เคยมีมากอน การนําเสนอหัวขอ และการสอบปากเปลา
รายการเตรียมการ
ชวงเวลา
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาที่ 1
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ภาคการศึกษาที่ 1
การแต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสอบโครงร า ง ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3 – ภาคการศึกษาที่ 9
วิทยานิพนธ
การแตงตั้งคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ
หลังสอบผานโครงรางวิทยานิพนธอยางนอย 1
ภาคการศึกษา
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4.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลเพื่อสําเร็จการศึกษา มี 3 สวนดังนี้
4.6.1 ประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
4.6.2 ประเมินผลเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ไดกําหนดการประเมินเปนขั้นตอน ดังนี้
รายการประเมิน
การสอบวัดคุณสมบัติ

ชวงเวลา
จะจัดสอบใหตั้งแตภาคการการศึกษาที่ 3 หรือ
เมื่อเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร
การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและยื่นสอบภายในภาคการศึกษาที่ 9
และนักศึกษาตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ
แลว
การประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ ตองผานการสอบประเมินความกาวหนากับ
จากการสัมมนาดุษฎีนิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและยื่นสอบหลังการสอบโครงราง
วิทยานิพนธอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
4.6.3 ประเมินผลการเผยแพรผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปน
วารสารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 2
เรื่อง
2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปนวารสาร
ที่ สกอ.ยอมรับ และ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
ไมนอยกวา 1 เรื่อง
3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติหรือนานาชาติ
ไมนอยกวา 2 ครั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปน
วารสารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 1
เรื่อง
22

มคอ.2

2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปนวารสาร
ที่ สกอ.ยอมรับและ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
ไมนอยกวา 1 เรื่อง
3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติไมนอยกวา 2
ครั้ง หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
5.6.4 ประเมิ น ผลการวิ จั ย และ/หรื อ การศึ ก ษ าดู ง านใน ต า งประเทศตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑเพิ่มเติม โดยสรุปเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ไดดังนี้
(1) สอบวัดคุณสมบัติผาน
(2) สอบวิทยานิพนธผาน และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย
(3) การเผยแพรผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปน
วารสารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 2
เรื่อง
2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปนวารสาร
ที่ สกอ.ยอมรับและ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
ไมนอยกวา 1 เรื่อง
3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับนานาชาติไมนอย
กวา 2 ครั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
4.การวิจัยและหรือการศึกษาดูงานในตางประเทศตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯกําหนด
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปน
วารสารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 1
เรื่อง
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2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเปนวารสาร
ที่ สกอ.ยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไม
นอยกวา 1 เรื่อง
3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติไมนอยกวา 2
ครั้ง และ/หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ
4.การวิจัยและหรือการศึกษาดูงานในตางประเทศตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯกําหนด
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