
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management - TIM) 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 

วันเวลาเรียน 
อังคาร (18.00-21.00 น.) และเสาร- อาทิตย (9.00-16.00 น.) (วิชาภาษาอังกฤษเร่ิมเรียน 8.30 น.) 

ค่าลงทะเบียนเรียน 
 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 

 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
  LNG 550 2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
 เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

 คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 

ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2         หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2         หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2 ( 2 – 0 – 6 ) 

ข.  หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
BUS 615 การตัดสินใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ 

(Financial Decision Making for Manager) 
3 ( 3 – 0 – 9 ) 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

BUS 643 พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ 
(Systems Approach to Organizational Behavior) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

BUS 652 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 (Research Methodology) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 

1 (0 – 2 – 3 ) 

  ค.  หมวดวิชาแกน               12 หน่วยกิต  
TIM  621 การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ 

(Innovative Product and Service Development) 
3 ( 3 – 0 – 9 ) 

TIM  632 พ้ืนฐานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Fundamentals of Technology and Innovation 
Management) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

TIM  651 เคร่ืองมือร่วมสมัยสําหรับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Contemporary Tools in Technology and Innovation 
Management) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

TIM  661 การวิเคราะห์เทคโนโลยีกําเนิดใหม่ 
(Analysis of Emerging Technologies) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)              6 หน่วยกิต  
TIM  601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic  I) 
3 ( 3 – 0 – 9 ) 

TIM  602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic  II) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 



TIM  631 นโยบายเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Technology Policy and Economic Development) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved  
by the advisor and lecturer) 

3 ( 3 – 0 – 9 ) 

จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 - สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)  

GMI 691 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 หน่วยกิต 
 

 - สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)  

GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 
(Special Research Project) 

 6 หน่วยกิต 

GMI 696 การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 
(Management Practice) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                               ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 ( 1 – 2 – 6 )  

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(In-sessional English Course for Post Graduate Students) 

3 ( 2 – 2 – 9 )  
 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา     
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากท่ีสุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการ
การเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 



predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวขัองกับการเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่เน้นหนักที่
เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของ
นักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชานักศึกษาจะได้
ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากน้ี นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริง
นอกห้องเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It 
is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, 
real communication not classroom practice. 
 

BUS 513     บัญชีการเงนิ         
      Financial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือทราบ
ถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial statement 
preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. Students will 
thus be able to define business problems according to useful information from financial 
statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making justified 
decisions. 
 



BUS 615     การตัดสนิใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ      
     Financial Decision Making for Manager 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะกล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ หลักการทางการบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
โดยจะกล่าวถึง ต้นทุนเสียโอกาส ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์ด้านการเงิน    การอ่านงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีและการเงินที่เป็นสากล(GAAP) ระบบการรายงานผลการเงิน แนะนําให้รู้จักกับ
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่น เทคนิคการประเมินโครงการ           การทํานายความ
ต้องการด้านการเงินขององค์การ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคเอกชน       
   This course addresses the fundamental concepts of financial accounting and 
economics, including opportunity cost, the time value of money and financial analysis. The 
interpretation of corporate financial statements in accordance with generally accepted 
accounting practices (GAAP), International Financial Report System are provided. Various 
decision-making tools, such as project evaluation techniques, financial forecasting, and break-
even analysis, as well as various forms of business partnerships among private companies and 
among government entities and private organizations, are examined. 

BUS 616     เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        
     Managerial Economics 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อ   ใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม       
 This course presents basic concepts of economics for business decision making by 
using microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The contexts of macroeconomics include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound decision 
making on managerial issues. 
 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์     3 (3-0-9) 
      Strategic Management in the Globalization era 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 



 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ัน    จะ
กล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเร่ิมปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเช่น การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็นต้น โดยจะเน้น
เรื่องความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its connections 
with national development roadmap. It then convers the overview of strategic management 
including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, and techniques 
such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by emphasizing on how 
strategy interacts with internal and external environments and guides an organization towards. 
Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, leadership, and 
sustainability issues are also included. 
 
BUS 643     พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ      3 (3-0-9) 
     Systems Approach to Organizational Behavior 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง วัฒ
ธรรม และเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป็นในการบริหารเช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นํา การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง การสร้างทีมเป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงประเด็นการบริหารองค์การร่วมสมัย
เช่น การบริหารจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านเทคโนโลยี จะกล่าวถึงบทบาทของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบองค์การ แนะนําแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร. 
      This course will explore organizational behavior and organizational development 
from a system perspective, including organizational structure, culture and technology. The 
course also addresses the issues of motivation, leadership, communications, negotiation, 
conflict resolution, and team building. Contemporary issues such as knowledge and change 
management are described. The roles of information and information technology in supporting 
the organization’s systems are discussed. Business and technical concepts related to Enterprise 
Resource Planning (ERP) are explored. 
 
BUS 652    วิธีการดําเนนิงานวิจัย       3 (3-0-9) 
  Research Methodology 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย  การกําหนดปัญหาในงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สําหรับ



งานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ทฤษฎีฐานราก และการวิเคราะห์เน้ือหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS 
  This course focuses on methods used in research.  It includes problem definition, 
research procedures, experimental designs, research paper writing, and presentation. Statistical 
techniques used in research are provided such as descriptive statistics, statistical inference, 
hypothesis testing, analysis of variance, correlation analysis, simple regression, multiple 
regression, and sampling techniques. Techniques used for qualitative research such as grounded 
theory, content analysis will be given. The uses of statistical analysis software such as SPSS will 
be provided. 
 
 
 
 
 
TIM 601    หัวข้อพิเศษ 1        3 (3-0-9) 
 Special Topic I 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เน่ืองจากรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้วิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องมีประเด็นที่มีความสําคัญที่แตกต่างกันไป ตามความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน วิชาน้ีจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะตอบสนองต่อความจําเป็นของธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ โดยการนําเสนอองค์ความรู้เช่น เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ประสบการณ์ กรณีศึกษา ที่
เก่ียวข้องกับบุคลากร องค์กร และกลยุทธ์ ในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      To cope with the dynamic changes of businesses and industries related to 
technology and innovation, there are several topics in the body of knowledge in this area that 
can responds to the certain changes which can be varied according to the situation. This course 
then provides the subjects that related to the issues of interest. It may cover tools and 
techniques or case studies regarding the human, organization, and strategy factors in technology 
and innovation management. 
 
TIM 602   หัวข้อพิเศษ 2        3 (3-0-9) 
 Special Topic  II 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้วิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องมีประเด็นที่มีความสําคัญที่แตกต่างกันไป ตามความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน วิชาน้ีจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ



เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะตอบสนองต่อความจําเป็นของธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ โดยการนําเสนอองค์ความรู้เช่น เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ประสบการณ์ กรณีศึกษา ที่
เก่ียวข้องกับบุคลากร องค์กร และกลยุทธ์ ในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      To cope with the dynamic changes of businesses and industries related to 
technology and innovation, there are several topics in the body of knowledge in this area that 
can responds to the certain changes which can be varied according to the situation. This course 
then provides the subjects that related to the issues of interest. It may cover tools and 
techniques or case studies regarding the human, organization, and strategy factors in technology 
and innovation management. 
 
 
 
 
TIM 621    การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ     3 (3-0-9) 

   Innovative Product and Service Development 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      เป้าหมายของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมของ
องค์กร ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการก็นับเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญที่จะแสดงถึงนวัตกรรมขององค์กร วัตถุประสงค์ของวิชา
น้ีคือ ให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์โอกาส การ
สร้างแนวคิด การออกแบบ การตลาด และกระบวนการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยจะเน้นแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่มีระดับความเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในท้องตลาด เพ่ือทําให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่าน้ัน 
       The management of technology and innovation requires that the organization 
can create innovations as the outputs, which products and services are among the best concrete 
results of the management process. The objectives of this subject is to educate the students 
on the processes of product and service development from the opportunity identification, 
concept generation, design, marketing, and other pertinent processes. With the primary focus 
on creating products and services that have significant level of innovations, the products and 
services then can outperform the competitions in their own markets and industries.  
 
TIM 631    นโยบายเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจ     3 (3-0-9) 

    Technology Policy and Economic Development 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

     วิชาน้ีเป็นการให้เกิดความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม เชิงสถาบันที่
บริษัทเอกชนต้องเผชิญวิชาน้ีได้รวมประเด็ดที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใน
ระดับโลก และวิชาน้ีได้รวมประเด็นที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม และสถาบัน นอกจากน้ันจะ



แนะนําแนวความคิดว่าด้วยระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) ซึ่งต้ัง   อยู่บนพ้ืนฐาน
ที่ว่าปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันที่เก่ียวข้อง ในการผลิต แพร่กระจายและใช้ความรู้ จะนํามาซึ่งการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการทํานวัตกรรมและแข่งขันของประเทศวิชาน้ีจะศึกษาบทบาทและมาตรการต่างๆ ของรัฐ
ในการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน นอกจากน้ีจะมีการอภิปรายถึง
บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในกระบวนการโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยี 
  This course will enable students to understand external environment of firm, i.e. 
the technological and institutional setting in which firms are operating. It will touch upon the 
issues of global technological change from the historical perspective, the relationship between 
technological change and socio-institutional change. It will introduce the concept of national 
innovation system (NIS) which rests on the promise that understanding the linkages among the 
institutions (mainly producer, user companies and supporting firms and their business and 
customers and users, but also, industrial R&D labs. Etc.). The course will also explore the roles 
of government policies and measures in stimulating technological capability development of 
firms. The role of multinational corporations in the process of globalization of technology will 
be discussed.  
 
TIM 632  พื้นฐานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม     3 (3-0-9) 

   Fundamentals of Technology and Innovation Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

     วิชาน้ีเป็นการปูพ้ืนฐานวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปใน
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับองค์กร รวมท้ังคํานิยาม ลักษณะ และ บทบาทของการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างความรู้ในองค์กร การจัดการความเช่ียวชาญและทักษะทางเทคโนโลยี โดย
ช้ีให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจ รวมไปถึงวิธีการจัดการเทคโนโลยีในมุมมองเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรธุรกิจ โดยมุ่งประเด็นไปที่ 
การเช่ือมโยงกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด การเงิน และวิศวกรรม เข้าด้วยกัน 
การจัดสินถึงการเลือกใช้การพัฒนา การเสาะหา เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ และ
ความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยี นอกจากน้ันยังนําเสนอกรอบความคิดเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการวิเคราะห์
กิจกรรมทางเทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
       This course is an introduction to provide fundamental knowledge in appraising 
and managing firm level’s technological innovation in general. Topics include an overview of 
important definition relevant to technology and innovation management, characterization and 
role of technological innovation; managing knowledge creation in the corporation; managing 
core competencies and technology-based skills; building inter-firm collaborative relations; and 
intellectual property issues. Also, it will discusse the method for managing technology as a 



strategic resource of the firm by focus upon issues relating to technology strategy by integrating 
the strategic relationship of technology with strategic planning, marketing, finance, engineering. 
 
TIM 651    เครื่องมือร่วมสมัยสําหรับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3 (3-0-9) 

    Contemporary Tools in Technology and Innovation Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      วิชาน้ีครอบคลุมเคร่ืองมือทางการจัดการที่ร่วมสมัยต่างๆท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้ือหาจะเก่ียวเนื่องถึงการเลือกโครงการ การวางแผนและการปฏิบัติ  
การประเมินผลการพยากรณ์การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาองค์กร โดยวิชาน้ีจะเน้นถึง
กระบวนการเลือกและใช้เครื่องมือเหล่าน้ี เพ่ือนักศึกษาจะสามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือเหล่าน้ีได้ด้วยตนเอง
เพ่ือที่จะนําไปใช้ในโครงการและวิทยานิพนธ์ต่อไป  
  This course covers the contemporary tools in management both qualitative and 
quantitative. These include tools for project selection, planning and implementation, 
technology assessment and forecasting, technology foresight and organizational development. 
This course introduces participants to managerial decision analysis by using these tools. 
Emphasis is placed on develop their own ‘toolbox’, adapting tools for use in the project courses 
and dissertation. 
 
TIM 661    การวิเคราะห์เทคโนโลยีกําเนิดใหม่        3 (3-0-9) 

   Analysis of Emerging Technologies  
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

       วิชาน้ีเน้นการวิเคราะห์เทคโนโลยีเกิดใหม่ โดยการใช้เทคนิคทางด้านการติดตามเทคโนโลยี การ
พยากรณ์เทคโนโลยี และการประเมินผลกระทบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยี นําไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
        This course aims to provide the ability to analyze emerging technologies by 
applying various techniques such as technology monitoring, technology forecasting, and impact 
assessment to generate an informative technology foresight information. Technology manager 
can exploit such information for more effective technology selection and management. 
 
GMI 690     สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม      1 (0 –2 - 3) 
     Seminar in Management and Innovation 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการที่นักศึกษา
เก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม 



  This course allows students to present research topics or real-world projects in the 
field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 
GMI 691    วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
     Thesis 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณาถึง
ขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
    Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 
research projects under the supervision of faculty.  Key objective of this course is to enable 
students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 
knowledge in management, especially to enhance managerial performance, resolve business 
problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the final 
stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
   Special Research Project 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุงองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการ   
   This course allows students to conduct research in the area of management within 
a limited timeframe or a desired scope under the supervision of faculty.  Students are required 
to meet the objectives of this course by either developing or improving or expanding body of 
knowledge in management. 
 
GMI 696     การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ      6 หน่วยกิต 
   Management Practice 

   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 



      วิชาน้ีมุ่งเน้นสร้างทักษะในการบริหารจัดการ โดยจะเร่ิมจากการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงทํางานภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องทํารายงานที่วิเคราะห์ปัญหาที่พบใน
สถานที่ปฏิบัติการรวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษา 
         This course concentrates on building management skills.  It starts from providing 
necessary training and skills to be ready for working in industry. Students will work in 
organizations at least 240 hours under the supervision of assigned faculty. They will need to 
write up a report to analyze the problems found in the organizations including problem 
solving solutions in order to utilize the knowledge and tools of the students. 
 


