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สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา  การจัดการ 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25540231105192 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ

พัฒนาธุรกิจ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Innovation 

Management and Business Development 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย :   ชื่อเต็ม 

ชื่อยอ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ 
ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม 

ชื่อยอ 

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. รูปแบบของหลกัสูตร
5.1  รูปแบบ

ก. หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป 
ข. เปนหลักสูตรท่ีใชเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time study) 

5.2 ภาษาที่ใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
- รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ 
- ไดรับความเห็นชอบใหเขาศึกษาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไมมี 
5.5  การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
        ไมมี 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

- ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
อาจารย  นักวิจัย และผูบริหารองคกรขนาดใหญท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ

กับการบริหารธุรกิจท่ีมีศักยภาพทางดานการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
ทางการเงิน เปนตน รวมไปถึงผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- หองเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
- สถานท่ีอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทุนมนุษยในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาทางดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ท่ีมีความรอบรูและ
ลุมลึกทางดานวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติท่ีสามารถสรางงานนวัตกรรมใหมในองคการหรือการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมท่ีเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและท่ีสามารถ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเปนผูท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหกับสังคม และชุมชน
ทองถิ่นในภาคใต โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคใตตอนบน 
 

1.2 จุดเดนของหลักสูตร  
เปนการศึกษาทางดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจรท่ีมุ งเนน

การศึกษาทฤษฎีควบคูกับการเรียนรูจากประสบการณในการพัฒนาธุรกิจและการสรางผลงาน
วิชาการเผยแพรในวารสารและเวทีการนําเสนอท่ีเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ  โดยส่ือการ
เรียนการสอนและการจัดทําผลงานเพื่อเผยแพรนั้นมุงเนนการใชภาษาอังกฤษ 

 
1.3 วัตถุประสงค  
  1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและ

การพัฒนาธุรกิจ ใหแกบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และผูบริหารในองคการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา มีความลุมลึกในดานวิชาการ
และการทํางานวิจัยท่ีสามารถกอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางดานการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ ท่ีเปนประโยชนตอองคการและประเทศชาติ รวมไปถึงเปนผูท่ีมีจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

  2. ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือสรางองคความรูทางดานการจัดการนวัตกรรม
และการพัฒนาธุรกิจ ท้ังในแบบท่ีเปนองคความรูพ้ืนฐานและในแบบท่ีใชชุมชนเปนฐานใน
การศึกษา การแกไขปญหาขององคการและประเทศ รวมไปถึงถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูนั้นใหแกสังคม 

  3. สงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของสํานักวิชาการจัดการท่ี
สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติท่ีกอใหเกิดสังคมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 
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4. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชนในทองถิ่นในภาคใต 
โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคใตตอนบน และองคกรระหวางประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู
สรางความเขาใจของประชาชนท้ังในทองถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเปนระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาหตอภาคการศึกษา ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และใชระบบหนวยกิต  
หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา  โดย 1 หนวย      

กิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ  5  หนวยกิตระบบไตรภาค 
เทียบไดกับ 4  หนวยกิตระบบทวิภาค  หรือ 4 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS 
(Asean Credit Transfer System)  หรือ 5 ECTS  (European Credit  Transfer System)  
ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

1.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ตามประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    เรียนวันจันทร-ศุกร และอาจมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด 
 
1.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2560 
 2 .2.1  ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1  ซึ่งเปนการศึกษาแบบเนนทํา
วิทยานิพนธตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือกําลังอยูในภาค
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การศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ซึ่งมีการ
ทําวิทยานิพนธ และเปนผูมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.5 
หรือเปนผูท่ีมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และจะตองผาน
การประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย ท้ังนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ อาจกําหนดใหนักศึกษาเปนรายบุคคลเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ปรับความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาท่ีมีประสบการณในการวิจัยมาก
เพียงพอตามท่ีสํานักวิชากําหนด จะไดรับการยกเวนในรายวิชาเสริมพื้นฐานภายใตดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

2.2.2  ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1  ซึ่งเปนการศึกษาแบบลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตางๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและการทําวิทยานิพนธ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือกําลังอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต หรือสาขาอ่ืน ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตรฯ เห็นชอบ และจะตองผาน
การประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัยตามท่ีสํานักวิชากําหนด โดยท้ังนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฯ อาจกําหนดใหนักศึกษา
เปนรายบุคคลเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับ
นักศึกษาท่ีมีประสบการณในการวิจัยมากเพียงพออาจจะไดรับการยกเวนในรายวิชาเสริม
พื้นฐานภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 64 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
ก. แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 64     หนวยกิต 
 หมวดวิทยานิพนธ     64 หนวยกิต 

ข. แบบ 2.1   จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 64     หนวยกิต 
1)  หมวดวิชาบังคับ     12 หนวยกิต 
2)  หมวดวิชาเลือก      4 หนวยกิต 
3)  หมวดวิทยานิพนธ      48 หนวยกิต 

 

หลักสูตร แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความรูใหม จํานวนไมนอยกวา 64 หนวยกิต และตองลงรายวิชา
สัมมนาดุษฎีนิพนธควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
วิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต*  และตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
จํานวน 12 หนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปน S และ U ท้ังนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ประจําหลักสูตรฯ อาจจะพิจารณายกเวนการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานใหกับนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณดานการวิจัยมากเพียงพอ 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* 12 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาสัมมนา* - หนวยกิต 
3) หมวดวิทยานิพนธ 64 หนวยกิต 
 รวม 64 หนวยกิต 

 

หลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท เปนแผนการศึกษาท่ี
เนนการเรียนรายวิชาและการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  ทําวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต ลง
รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต* และศึกษารายวิชาในหมวดตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ โดยตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานจํานวน 12 หนวยกิต โดยมีการ
ประเมินผลเปน S และ U นอกจากนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* 12 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก 4 หนวยกิต 
4) หมวดวิชาสัมมนา*(ภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต) - หนวยกิต 
5) หมวดวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 
 รวม 64 หนวยกิต 

 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไมไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางดานบริหารธุรกิจ และ
หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เห็นสมควรอาจจะกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนปรับ
พ้ืนฐานรายวิชาทางดานบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีกไมเกิน 12 หนวยกิต โดยไม
นับหนวยกิตและประเมินผลการศึกษาเปน S/U 

 
 
 
 
 
 
 

 

7



ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1   หลักสูตร แบบ 2   

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* 12 12 
2) หมวดวิชาบังคับ - 12 
3) หมวดวิชาเลือก - 4 
4) หมวดวิชาสัมมนา* - - 
5) หมวดวิทยานิพนธ 64 48 

รวม                             64 64 
หมายเหตุ:  * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาสัมมนา(ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ) มีการประเมินเปน S กับ U และไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร 
 

3.1.3 รายวิชา 
หลักสูตรแบบ 1.1 
1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 12 หนวยกติ* 

BUS61-891 ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจัยธุรกิจ* 
Philosophy of Social Sciences in Business 
Research 

    4 (3-2-7) 

BUS61-892 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ* 
Qualitative Research Methodology 

    4 (3-2-7)  

BUS61-893 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ* 
Quantitative Research Methodology 

    4 (3-2-7)  

* ประเมินผลเปน S/Uและไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ อาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานบางรายวิชาหรือท้ังหมดก็ได 

 

2) หมวดวิชาสัมมนา*  
BUS60-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ* 

Doctoral Dissertation Seminar  
    2 (0-6-3)  

*ลงควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิตมีการ
ประเมินผลเปน S/Uและไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร  
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3)  หมวดวิทยานิพนธ 64 หนวยกติ 
BUS61-930 วิทยานิพนธ 

 Thesis 
   64 หนวยกิต 

 

หลักสูตร แบบ 2.1  
1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 12 หนวยกติ* 

BUS61-891 ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจัยธุรกิจ* 
Philosophy of Social Sciences in Business 
Research 

    4 (3-2-7)  

BUS61-892 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ* 
Qualitative Research Methodology 

    4 (3-2-7)  

BUS61-893 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ * 
Quantitative Research Methodology 

    4 (3-2-7)  

* ประเมินผลเปน S/Uและไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร ท้ังนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ อาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานบางรายวิชาหรือท้ังหมดก็ได 
 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ 16 หนวยกิต ประกอบดวย 2 หมวดวิชา คือ 
2.1) หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต  

BUS61-894 การจัดการการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคการ 
Change Management and Organization 
Development 

4 (3-2-7) 

BUS61-895 ทิศทางและแนวโนมการการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจสมัยใหม 
Contemporary Issues in Innovation 
Management and Business Development     

4 (3-2-7) 

BUS61-896 การสังเคราะหและการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
Synthesis and Business Innovation 
Management  
    

4 (3-2-7) 

2.2)   หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
BUS61-811 ศึกษาเฉพาะทางการบัญชีและการเงิน 

Special Study in Accounting and Finance 
   4 (0-12-6) 

BUS61-821 ศึกษาเฉพาะทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
Special Study in Human Resource 
Development 

4 (0-12-6) 
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BUS61-831 ศึกษาเฉพาะทางการตลาด 
Special Study in Marketing 

4 (0-12-6) 

BUS61-841 ศึกษาเฉพาะทางการดําเนินงาน 
Special Study in Operations 

4 (0-12-6) 

BUS61-851 ศึกษาเฉพาะทางการทองเท่ียว 
Special Study in Tourism 

4 (0-12-6) 

BUS61-861 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการนวัตกรรม 
Special Study in Innovation Management 

4 (0-12-6)  

BUS61-871 ศึกษาเฉพาะทางการจัดการและพัฒนาองคกร 
Special Study in Management and 
Organization Development 

4 (0-12-6)  

หมายเหตุ 
1. การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะจะประเมินผลเปนระดับคะแนนตาม

ขอบังคับการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2. การศึกษาในรายวิชาศึกษาเฉพาะ (Special Study) มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภายใตการใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

3) หมวดวิชาสัมมนา*  
BUS61-990 สัมมนาดุษฎีนิพนธ* 

Doctoral Dissertation Seminar  
2 (0-6-3)  

* ลงควบคูกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 หนวย
กิต ประเมินผลเปน S/U และไมนับหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร  
 
4)  หมวดวิทยานิพนธ 48 หนวยกติ 

BUS61-932 วิทยานิพนธ 
Thesis 

48 หนวยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตร แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวม 64 หนวยกิต 

ชั้นป ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

1 BUS61-891 
 
 
 

 ปรัชญาทาง  
 สังคมศาสตรในการ  
 วิจยัธุรกจิ 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี) 

4(3-2-7)* 
 
 

4(3-2-7)* 

BUS61-892 
 
 

 ระเบียบวิธวีิจัยเชิง 
 คุณภาพ 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)   
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)    

4(3-2-7)* 
 

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

 BUS61-893 
 
 BUS61-930 
 BUS61-990 

 ระเบียบวิธวีิจัยเชิง 
 ปริมาณ 
 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)    

4(3-2-7)* 
 

8 หนวยกิต 
2(0-6-3) * 
4(3-2-7)* 

รวม    8  หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต) รวม    12  หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต) รวม    18  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) 
2 BUS61-930 

BUS61-990 
 วิทยานิพนธ  
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 

12หนวยกิต 
2(0-6-3*) 

 

BUS61-930 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ  

12หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

BUS61-930 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ  
สัมมนาดุษฎีนิพนธ    

8หนวยกิต 
2(0-6-3*) 

 

รวม    14  หนวยกิต (นับ 12 หนวยกิต) รวม 14  หนวยกิต (นับ 12 หนวยกิต) รวม 10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) 
3 BUS61-930 

BUS61-990 
 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ  

8หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

BUS61-930 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ     
 สัมมนาดุษฎีนพินธ 

8หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

BUS61-930 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ  

8หนวยกิต 
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 ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

1 BUS61-891 
 
 
 

 ปรัชญาทาง  
 สังคมศาสตรในการ  
 วิจยัธุรกจิ 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี) 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)   

4(3-2-7)* 
 
 

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

BUS61-892 
 

BUS61-894 
 
 

BUS61-896 
 
 

 ระเบียบวิธวีิจัยเชิง  
 คุณภาพ 
 การจัดการการ  
 เปล่ียนแปลงและการ 
 พัฒนาองคการ   
 การสังเคราะหและ   
 การจัดการนวัตกรรม 
 ทางธุรกิจ 
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)   

4(3-2-7)* 
 

4(3-2-7) 
 
 

4(3-2-7) 
 
    

4(3-2-7)* 

BUS61-893 
 

BUS61-895 
 

 ระเบียบวิธวีิจัยเชิง 
 ปริมาณ 
 ทิศทางและแนวโนม 
 การจัดการนวัตกรรม  
 และการพัฒนาธุรกิจ
สมัยใหม   
 เอกเลือก    
 ปรับพื้นฐาน (ถามี)    

4(3-2-7)* 
 

4(3-2-7) 
 
 

4(0-12-6) 
  4(3-2-7)* 

รวม    12  หนวยกิต (นับ 0 หนวยกิต) รวม    16  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) รวม    16  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) 
2 BUS61-932 

BUS61-990 
 

 วิทยานิพนธ  
 สัมมนาดุษฎีนพินธ 

 

8 หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

 

BUS61-932 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ     
 สัมมนาดุษฎีนพินธ 

8 หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

 

BUS61-932 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ  

8 หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

 
รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) 

3 BUS61-932 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ  
 สัมมนาดุษฎีนพินธ 

8 หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

 

BUS61-932 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ   

8 หนวยกิต
2(0-6-3)* 

 

BUS61-932 
BUS61-990 

 วิทยานิพนธ   
 สัมมนาดุษฎีนพินธ  

8 หนวยกิต 
2(0-6-3)* 

 
รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) รวม    10  หนวยกิต (นับ 8 หนวยกิต) 

หมายเหตุ: * ไมนับหนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    

 BUS61-891  ปรัชญาทางสังคมศาสตรในการวิจัยธุรกิจ                        4 (3-2-7)* 
 Philosophy of Social Sciences in Business Research 

 

               วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดพื้นฐานหลักแนวคิดปรัชญาท่ีเกี่ยวของ
กับงานวิจัยทางสังคมศาสตรสําหรับการประยุกตในดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับนิยาม และมุมมองท่ีเกี่ยวของกับมิติตาง ๆ ของสังคม
มนุษย การสรางทฤษฎีและการอธิบายดวยหลักการเปนเหตุและผล เหตุผลเชิงประจักษ การ
คนหาและการพิสูจนใหเห็นจริง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมี
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
เชิงคุณภาพ และจริยธรรมของนักวิจัยนอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เขียนรายงานผลการวิจัย ผานการมอบหมายงานและการ
อภิปรายในชั้นเรียน เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมี
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   ระเบียบวธิีวิจัยเชิงปริมาณ                                         4 (3-2-7)* 
 Quantitative Research Methodology

              วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง นักศึกษา
จะไดเรียนรูแนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทตางๆ การออกแบบการวิจัย 
การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติขั้นสูงท่ีใชในการวิจัย  การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ผานการมอบหมายงานและการอภิปรายในชั้นเรียน เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีคุณภาพสูงทางดานธุรกิจ
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 class-
discussion. 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 
   วิชานี้ เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคการ นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธและเทคนิควิธีการ
จัดการตอการเปล่ียนแปลง  ท้ังในระดับปจเจกบุคคล  กลุม  และองคการ  โมเดลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาองคการ การสรางวัฒนธรรมองคการ และกรอบแนวคิดดานการ
จัดการการเปล่ียนแปลงและทฤษฎีการพัฒนาองคการสมัยใหม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงใน
ยุคดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการพัฒนาองคการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
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ปญหาในการเปล่ียนแปลงองคการ  การตอตานและแนวทางแกไข ในการศึกษาจะใช
กรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เม่ือส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมี
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 

   วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู แนวคิด เทคนิค วิธีการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจสมัยใหมเชิงเปรียบเทียบในประเทศท่ีพัฒนาแลว รวมท้ัง
ประเทศท่ีกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน จีนและอินเดีย กับการบริหารนวัตกรรมและธุรกิจใน
ประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกท้ังนักศึกษาไดฝก
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในประเด็นดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เปนตน ซึ่งมีผลตอแนวคิดและการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดย
เนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี
การนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการ
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    การสังเคราะหและการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ   4 (3-2-7) 
              Synthesis and Business Innovation Management 

    วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพในการสังเคราะหนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดของนวัตกรรมกับสังคมการประกอบธุรกิจ การจัดการ
นวัตกรรมกับการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมและการเพ่ิมมูลคาของธุรกิจภายใตสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจฐานความรูและดิจิตอล รวมถึงการสรางมูลคาและการเติบโตใหธุรกิจ นักศึกษาจะ
ไดฝกสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจในลักษณะของวิวัฒนาการ เพ่ือศึกษาทิศทางการพัฒนาท่ี
ตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสนใจ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและ
อิทธิพลท่ีมีตอการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนั้นท้ังในปจจุบันและอนาคต รายวิชานี้มุงเนน
การศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา กรณีศึกษาตลอดจนการศึกษาดูงาน 
องคกรตนแบบทางดานการพัฒนานวัตกรรม และการธุรกิจท้ังในและตางประเทศ  เม่ือส้ินสุด
ภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอการสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ และจัดทํารายงาน
ทางการศึกษาอยางมีมาตรฐานรวมถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ 

 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 
     วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม 
อภิปรายและกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ี
สนใจ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและ
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 
    วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม 
อภิปรายและกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ี
สนใจ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและ
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 
    วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการตลาด  นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปรายและ
กําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เมื่อ

16



ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
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 academic-
article 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 
   วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย
และกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
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 academic-
article 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 
     วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะ
ทางในการวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียว นักศึกษาไดฝกวิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปรายและ
กําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
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 academic-
article 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 โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
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 academic-
article 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
วิชาการท่ีสนใจ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

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                                                   2 (0-6-3)* 

     Doctoral Dissertation Seminar  
เง่ือนไขรายวิชา    ลงควบคูกับวิชาวิทยานิพนธ BUS61-930 และ BUS61-932 ทุกภาคการศึกษา 

     วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการนําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับโครง
รางวิทยานิพนธท่ีไดรับการพัฒนา ท้ังในสวนของความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การ
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะใช ตลอดจนเคร่ืองมือท่ี
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จะใชในการเก็บขอมูลการนําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับความกาวหนาในการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนขอสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพรผลงานในการทําวิทยานิพนธ 
เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานใหกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญในสาขานั้น 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

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการวิทยานิพนธ  เม่ือส้ินสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการ
นําเสนอการวิจัย นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหมใน
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.  

BUS61-932   วิทยานิพนธ   48 หนวยกิต 
 Thesis 
วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัย

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการวิทยานิพนธ    เมื่อส้ินสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมกีาร
นําเสนอการวิจัย นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหมใน
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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 คือการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจภายใตการดูแลของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนรายบุคคล
จนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ และมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผานส่ือทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีได
มาตรฐานและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการวิชาชีพ โดยรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธจะเขียนเปน
ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได   

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถคิดและ

วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีหลักการ มีทักษะการวิจัยและสามารถประยุกตใชศาสตร
ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในแขนงตางๆ และ
ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน  

4.3 ชวงเวลา 
5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 เร่ิมทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 3 ของปการศึกษาท่ี 1 
5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 เร่ิมทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 

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 

กําหนดใหมีระบบคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จัดคาบเวลาเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา และกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ทําวิทยานิพนธ โดยการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ และสอบวัดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความรูในการศึกษางานวิจัยท่ีเคยมีมากอน การนําเสนอหัวขอ และการสอบปากเปลา  

รายการเตรียมการ ชวงเวลา 
แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาท่ี 1 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาท่ี 1 
การแต งตั้ งคณ ะกรรมการสอบโครงร าง
วิทยานิพนธ 

ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 3 – ภาคการศึกษาท่ี 9 

การแตงตั้งคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ หลังสอบผานโครงรางวิทยานิพนธอยางนอย 1 
ภาคการศึกษา 
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4.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลเพื่อสําเร็จการศึกษา มี 3 สวนดังนี้ 
  4.6.1 ประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 4.6.2 ประเมินผลเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ไดกําหนดการประเมินเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ชวงเวลา 
การสอบวัดคุณสมบัติ จะจัดสอบใหตั้งแตภาคการการศึกษาท่ี 3 หรือ

เมื่อเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร 
การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ท่ีปรึกษาและย่ืนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 9 
และนักศึกษาตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ
แลว 

การประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
จากการสัมมนาดุษฎีนิพนธ 

ตองผานการสอบประเมินความกาวหนากับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ 

การสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ท่ีปรึกษาและย่ืนสอบหลังการสอบโครงราง
วิทยานิพนธอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

 

4.6.3 ประเมินผลการเผยแพรผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ  
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 

1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปน
วารสารท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 2 
เร่ือง 

2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปนวารสาร
ท่ี สกอ.ยอมรับ และ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
ไมนอยกวา  1 เร่ือง 

3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติหรือนานาชาติ
ไมนอยกวา 2 คร้ัง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
  
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1  

1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปน
วารสารท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 1 
เร่ือง 
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2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปนวารสาร
ท่ี สกอ.ยอมรับและ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
ไมนอยกวา 1 เร่ือง 

3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติไมนอยกวา 2
คร้ัง หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 คร้ัง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

5.6.4 ประเมิ นผลการวิ จัย  และ/ห รือการศึ กษ าดู งาน ในต างประ เทศตาม ท่ี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 

5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ 

หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑเพิ่มเติม โดยสรุปเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ไดดังนี้ 

(1) สอบวัดคุณสมบัติผาน 
(2) สอบวิทยานิพนธผาน และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย 
(3) การเผยแพรผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ  

นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปน

วารสารท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 2 
เร่ือง 

2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปนวารสาร
ท่ี สกอ.ยอมรับและ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
ไมนอยกวา  1 เร่ือง 

3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับนานาชาติไมนอย
กวา 2 คร้ัง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

4.การวิจัยและหรือการศึกษาดูงานในตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯกําหนด 

นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 
1. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปน

วารสารท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไมนอยกวา 1 
เร่ือง 
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2. ตองตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยเปนวารสาร
ท่ี สกอ.ยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ ไม
นอยกวา 1 เร่ือง 

3. ตองเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานดวยปากเปลาในระดับชาติไมนอยกวา 2
คร้ัง และ/หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 คร้ัง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

 4.การวิจัยและหรือการศึกษาดูงานในตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯกําหนด
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