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สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ



BUS61-891

ปรัชญาทางสังคมศาสตร

ในการวิจัยธุรกิจ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดพ้ืนฐานหลักแนวคิดปรัชญาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยทางสังคมศาสตร
สําหรับการประยุกตในดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับนิยาม และ
มุมมองท่ีเก่ียวของกับ มิติตาง ๆ ของสังคมมนุษย  การสรางทฤษฎีและการอธิบายดวยหลักการเปนเหตุและผล 
เหตุผลเชิงประจักษ การคนหาและการพิสูจนใหเห็นจริง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปน
หลัก เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
                   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

ระเบียบวิธีวจิัยเชงิ

คุณภาพ

  วิชานี้ มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง นักศึกษาจะไดเรียนรู แนวคิดและ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทตางๆ เชน การวิจัยทฤษฎีฐานราก การวิจัยมานุษยวิทยา การวิจัยปรากฏ
การณ การวิจัยดวยกรณีศึกษา การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ ประชุมกลุม 
การสังเกต การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และจริยธรรมของนักวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เขียนรายงานผลการวิจัย ผานการมอบหมายงานและการอภิปรายในชั้น
เรียน เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัย เชิงคุณภาพท่ีมีคุณภาพสูงทางดานธุรกิจและการ
จัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได 

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 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

ระเบียบวิธีวจิัยเชงิ

ปริมาณ

วิชานี้ มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง นักศึกษาจะไดเรียนรู แนวคิดและ
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทตางๆ  การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติข้ันสูงท่ีใชในการวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย  ผานการมอบหมายงาน
และการอภิปรายในชั้นเรียน  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัย เชิงคุณภาพท่ีมีคุณภาพสูง
ทางดานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได 

 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. 



BUS61-894

การจัดการการ

เปล่ียนแปลงและการ

พัฒนาองคการ

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอองคการ นักศึกษาจะไดเรียนรู กลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการตอการเปลี่ยนแปลง  ท้ังใน
ระดับปจเจกบุคคล  กลุม  และองคการ  โมเดลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคการ การสรางวัฒนธรรม
องคการ และกรอบแนวคิดดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการพัฒนาองคการสมัยใหม  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการ พัฒนาองคการเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ปญหาในการเปลี่ยนแปลงองคการ  การตอตานและแนวทางแกไข  ในการศึกษาจะใช
กรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงานกรณีศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
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

ทิศทางและแนวโนมการ

จัดการนวัตกรรมและ

การพัฒนาธุรกิจ

สมัยใหม

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู แนวคิด เทคนิค วิธีการ จัดการนวัตกรรมและการพัฒนา ธุรกิจ
สมัยใหม เชิงเปรียบเทียบในประเทศท่ีพัฒนาแลว รวมท้ังประเทศท่ีกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน จีนและ
อินเดีย กับการบริหารนวัตกรรมและธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนา   โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต อีกท้ังนักศึกษาไดฝกวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางในประเด็นดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เปนตน ซ่ึงมีผลตอแนวคิดและการ จัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดยเนน
การคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
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 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

การสังเคราะหและการ

จัดการนวัตกรรมทาง

ธุรกิจ

วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษา ไดพัฒนาศักยภาพในการสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูแนวคิดของนวัตกรรมกับสังคมการประกอบธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมกับการสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหมและการเพ่ิมมูลคาของธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจฐานความรู และดิจิตอล  รวมถึงการสราง
มูลคาและการเติบโตใหธุรกิจ  นักศึกษาจะไดฝกสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจในลักษณะของวิวัฒนาการ เพ่ือ
ศึกษาทิศทางการพัฒนาท่ีตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสนใจ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิง
สาเหตุและอิทธิพลท่ีมีตอการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนั้นท้ังในปจจุบันและอนาคต รายวิชานี้มุงเนน
การศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา กรณีศึกษาตลอดจน การศึกษาดูงาน องคกรตนแบบ
ทางดาน การพัฒนา นวัตกรรม  และการธุรกิจ ท้ังในและตางประเทศ   เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ
นําเสนอ การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ  และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน รวมถึงการ
นําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ 
 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. 



BUS61-811

ศึกษาเฉพาะทางการ

บัญชีและการเงิน

 วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก เลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการบัญชี
และการเงิน  นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการ
คนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอ รายงาน
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
 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

ศึกษาเฉพาะทางการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย  โดยเนน
การคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
 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

ศึกษาเฉพาะทาง

การตลาด

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก เลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการตลาด   
นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย  โดยเนนการคนควาและ
นําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงานกรณีศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
  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

ศึกษาเฉพาะทางการ

ดําเนินงาน

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก เลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน  นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย  โดยเนนการ

คนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอ รายงาน

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 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

ศึกษาเฉพาะทางการ

ทองเที่ยว

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก เลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการ

ทองเท่ียว  นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการ

คนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอ รายงาน

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 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. 



BUS61-861

ศึกษาเฉพาะทางการ

จัดการนวัตกรรม

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก เลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับ นวัตกรรม 

นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย โดยเนนการคนควาและ

นําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงานกรณีศึกษา การ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

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

ศึกษาเฉพาะทางการ

จัดการและพัฒนา

องคกร

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกเลือกประเด็นปญหาหรือคําถามเฉพาะทางในการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ

และพัฒนาองคกรสมัยใหม นักศึกษาไดฝก วิเคราะห วิพากษ ตั้งคําถาม อภิปราย และกําหนดแนวทางการวิจัย  

โดยเนนการคนควาและนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีสนใจ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอ

รายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

  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. 



BUS61-990

สัมมนาดุษฎีนิพนธ

  วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก การนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับโ ครงรางวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการ
พัฒนา ท้ังในสวนของความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย 
และระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะใช ตลอดจนเครื่องมือท่ีจะใชในการเก็บขอมูลการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ
ความกาวหนาในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนขอสรุปเก่ียวกับการวิจัยและการเผยแพรผลงาน
ในการทําวิทยานิพนธ  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอรายงานใหกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญใน
สาขานั้น 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. 



BUS61-930

วิทยานิพนธ

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก ศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการ
ศึกษาวิจัยดาน การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการ
วิทยานิพนธ   เม่ือสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการ นําเสนอการวิจัย นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหม ในระดับชาติและ /หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 2 บทความและ
จัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน  

 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

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก ศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการ
ศึกษาวิจัยดาน การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการ
วิทยานิพนธ     เม่ือสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการ นําเสนอ การ วิจัย  นําเสนอ และเผยแพร
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดองคความรูใหม ในระดับชาติและ /หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 
บทความ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

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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