หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Master of Business Administration Program in Management
แขนง/กลุมวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management)
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร – วันอาทิตย
การจัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 ภาคการศึกษาตอป (หลักสูตร 2 ป)
จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)
แผน ข (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)

40 หนวยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หนวยกิต)
40 หนวยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หนวยกิต)

คาลงทะเบียนเรียน
คาหนวยกิต หนวยกิตละ
คาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
คาบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ

3,000 บาท
25,000 บาท
3,750 บาท

คาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไมผานตามเกณฑ
LNG 550
2,000 บาท
LNG 600
3,000 บาท
เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คะแนน Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
คะแนน < 3.5
เรียน LNG550 และ LNG600
คะแนน 3.5 เปนตนไป
เรียน LNG600
คะแนน 4.5 เปนตนไป
ยกเวนการเรียน และ/หรือ
คะแนน TOEFL iBT 72 ขึ้นไป
ยกเวนการเรียน
คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
ยกเวนการเรียน

1

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ)
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค. หมวดวิชาแกน
ง. หมวดวิชาเลือก
จ. วิทยานิพนธ
แผน ข (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค. หมวดวิชาแกน
ง. หมวดวิชาเลือก
จ. การคนควาอิสระ

4
16
12
12

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4
16
12
9
3

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชา
BUS 515
BUS 601

BUS 617
BUS 634
BUS 635
BUS 636

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)

หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร
(Accounting Principles for Executives)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2 หนวยกิต (S/U)

ข. หมวดวิชาบังคับ

16 หนวยกิต

การวิเคราะหโครงการลงทุน
(Project Feasibility Analysis)
ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Governance and Social Responsibility)
กลยุทธการเขาสูตลาด
(Market Entry Strategy)
กลยุทธเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
(Strategy for Sustainable Business Growth)

3 หนวยกิต
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2 หนวยกิต (S/U)

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

BUS 641
BUS 653
BUS 654

กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล
3 หนวยกิต
(Organizational Process and Human Resource Management)
การจัดการกระบวนการธุรกิจ
2 หนวยกิต
(Business Process Management)
การวิจัยทางธุรกิจ
1 หนวยกิต
(Business Research)
ค. หมวดวิชาแกน

TIM 621
TIM 632
TIM 651
TIM 661

TIM 601
TIM 602
TIM 631
XXX XXX

12 หนวยกิต

การพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการ
3 หนวยกิต
(Innovative Product and Service Development)
พื้นฐานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 หนวยกิต
(Fundamentals of Technology and Innovation Management)
เครื่องมือรวมสมัยสำหรับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 หนวยกิต
(Contemporary Tools in Technology and Innovation Management)
การวิเคราะหเทคโนโลยีกำเนิดใหม
3 หนวยกิต
(Analysis of Emerging Technologies)
ง. หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข)

9 หนวยกิต

หัวขอพิเศษ 1
(Special Topic I)
หัวขอพิเศษ 2
(Special Topic II)
นโยบายเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Technology Policy and Economic Development)
วิชาเลือกที่เปดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูสอน
(Electives offered by the GMI and approved by
the advisor and lecturer)

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะตองเรียนวิชาเลือกอยางนอย 9 หนวยกิต จากแขนง/กลุมวิชาของ
ตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุมวิชาอื่นที่คณะเปดสอน
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จ. วิทยานิพนธ (สำหรับแผน ก) และการคนควาอิสระ (สำหรับแผน ข)
GMI 691

GMI 693

- สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ
(Thesis)
- สำหรับแผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)
การคนควาอิสระ
(Independent Study)
ฉ. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

LNG 550

LNG 600

12 หนวยกิต

3 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
2 หนวยกิต (S/U)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตร
3 หนวยกิต (S/U)
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)

หมายเหตุ นักศึกษาตองเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเวนขึ้นอยูกับระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตรกำหนด
คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BUS 515
หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร
(Accounting Principles for Executives)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน งบการเงิน การแปลความหมายและใช
ประโยชนจากงบการเงินประเภทตางๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุหรือทราบถึงปญหาทางธุรกิจจาก
ขอมูลในงบการเงิน เพื่อนักศึกษาสามารถนำขอมูลทางบัญชีตางๆ เหลานี้ไปใชประโยชนไดในการวางแผน
ควบคุม วัดผลการดำเนินงาน และตัดสินใจในแงมุมตางๆ ดานการจัดการภายในองคกร
This course covers the introductory accounting concepts, financial statements,
interpretation, and utilization of company’ s financial statements, especially business problem
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identification from financial information. Students could then formulate strategies, measure
performance, and make decision related to key business operations.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นในภาพรวมและประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงถึงรายงานทางการเงิน
ที่สำคัญได
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางธุรกิจที่สำคัญไดโดยอาศัยขอมูลจากงบการเงิน
3. สามารถสื่อสารขอมูลจากงบการเงินพรอมนัยตอธุรกิจที่สำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย
BUS 601

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดรายวิชานี้นักศึกษาจะไดฝกทักษะการอานเพื่อทำความเขาใจ การสรุป
ประเด็น การเขียนรายงานและสรุปรายงาน การนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการสนทนา
ธุรกิจ
This course develops English skills for communicative purposes in business
context, including reading, writing, listening, and speaking. Skills on reading comprehension,
summarizing reports, making presentations, and discussing on business- related issues are
focused and to be practiced throughout the course.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายบริบทการดำเนินธุรกิจตางๆ และความสำคัญของทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจได
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ไดตามวัตถุประสงคตางๆ ทางธุรกิจ
(Communication)
หมวดวิชาบังคับ
BUS 617

การวิเคราะหโครงการลงทุน
(Project Feasibility Analysis)
วิชาบังคับกอน : BUS 515 หรือไดรับความเห็นชอบจากผูสอน
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วิชานี้จะเปดมุมมองเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากนั้น จะ
กลาวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ โดยจะเริ่มปูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ เชน พันธกิจ วิสัยทัศน
เปาประสงค การประเมินสภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตร แนะนำเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธในการเขาสู
ตลาด รวมทั้งเขาใจหลักการในการวิเคราะหโครงการลงทุน โดยเริ่มตนจากการคำนวณมูลคาของเงินตามเวลา
การวิเคราะหกระแสเงินสด การตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการดวยเครื่องมือหรือมาตรวัดทางการเงินตางๆ ที่
เหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเมื่อปจจัยที่ใชประกอบการวิเคราะหเปลี่ยนไป
This course starts with an examination of global mega-trend and its connections
with national development roadmap. It then covers the overview of strategic management
including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, and techniques
to enter market and capture target customers. In addition, this course aims students to
understand the principles of project feasibility analysis. The content starts from the concepts
of time value of money, project cash flow analysis, and decision making from appropriate
financial tools or measures. In addition, the validation of project feasibility when assumption
changes is also included.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถเลือกใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษประกอบการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจไดอยาง
เหมาะสม
2. สามารถวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ (Opportunistic skill) ภายใตการเปลี่ยนแปลงและในสภาวะแวดลอม
ทางธุรกิจตาง ๆ
3. สามารถประยุกตใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะหแตละกระบวนการของการเขาสูตลาดและความ
เปนไปไดทางธุรกิจ
BUS 634

ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Governance and Social Responsibility)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงหลักการธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ
ความโปรงใส และความเปนธรรม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหารในระดับแตละระดับ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบตางๆ บทบาทจรรยาบรรณในกระบวนการธรรมาภิบาล เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใชทำใหเกิดความโปรงใส และเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้จะกลาวถึงเครื่องมือและกรอบการ
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ดำเนินงานเพื่อบูรณาการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเขากับกระบวนการวางแผนกลยุทธขององคการ การ
บริหารงานและการตัดสินใจ เพื่อการเพิ่มคุณคาใหกับธุรกิจและภารกิจ และสังคมไปดวยกัน
The course discusses the four pillars of governance including responsibility,
accountability, transparency, and fairness. The principle of corporate governance, legal and
regulatory environment for securities markets and investors are discussed. The roles and the
responsibilities of the governing board of directors, the audit committee, and management at
different levels are discussed. The role of ethics in the governance process, and tools for
governance compliance and transparency are given. Practical tools and frameworks for
integrating social responsibility as part of a company’ s strategic planning, decision- making and
general management, with the goal of adding value to both the business and the society as a
whole are discussed.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ธุรกิจพึงปฏิบัติตามได
2. สามารถอธิบายกระบวนการสรางธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
BUS 641

กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Organizational Process and Human Resource Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ ตองการใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานภายใตองคประกอบตางๆ ของ
องคกร โดยมีการเสนอเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการองคกร การวิเคราะหองคกร ตลอดจนการนำ
องคกรในอนาคต รวมถึงการศึกษาลักษณะ ทักษะ พื้นฐานพฤติกรรม คุณคา ทัศนคติ และความพึงพอใจในการ
ทำงานของปจเจกบุคคล หลักการสรางแรงจูงใจและผลงาน การนำไปประยุกตใช พื้นฐานพฤติกรรมกลุม การ
ติดตอสื่อสารและการตัดสินใจกลุม ความเปนผูนำ ความขัดแยง การตอรอง การออกแบบองคกร
This course enhances students' ability to take effective action in complex
organizational settings by providing the analytic tools needed to analyze, manage, and lead the
organizations of the future. IT focuses on the importance of the organizational context in
influencing which individual styles and skills are effective. Individual behavior, value, attitudes
and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and
decision making in group, leadership, conflict, negotiation and organizational design.
7

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
2. แสดงออกถึงคุณลักษณะของความเปนผูนำ (Leadership) และสามารถรวมทำงานกับผูอื่นทั้งในบริบทของ
ผูนำและผูตามได
3. สามารถประสานงานร ว มกั บ ผู  อ ื ่ น ในการทำงานเป น ที ม เพื ่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที ่ ก ำหนดไว ร  ว มกั น
(Collaboration)
หมวดวิชาแกน
แขนง/กลุมวิชาจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TIM 621

การพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการ
(Innovative Product and Service Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปาหมายของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือ การใหไดมาซึ่งผลลัพธที่เปนนวัตกรรม
ขององคกร ซึ่งผลิตภัณฑและบริการก็นับเปนผลลัพธที่สำคัญที่จะแสดงถึงนวัตกรรมขององคกร วัตถุประสงคของ
วิชานี้คือ ใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหโอกาส การ
สร า งแนวคิ ด การออกแบบ การตลาด และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ย วของ โดยจะเนน แนวคิดในการสราง
ผลิตภัณฑ และบริการที่มีระดับความเปนนวัตกรรมที่แตกตางจากสิ่งที่มีอยูแลว ในทองตลาด เพื่อทำใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑและบริการเหลานั้น
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 are 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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได
(Specific Knowledge)
2. สามารถอภิปรายและนำเสนอแนวทางใหมในการออกแบบผลิตภัณฑ (Creativity)
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3. สามารถเสนอแนวทางหรือกลยุทธในการสรางโอกาสทางธุรกิจโดยการสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได (Opportunity)
TIM 632

พื้นฐานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Fundamentals of Technology and Innovation Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนการปูพื้นฐานวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเนนใหผูเรียนมีความรู
ทั่วไปในการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับองคกร รวมทั้งคำนิยาม ลักษณะ และบทบาทของการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางความรูในองคกร การจัดการความเชี่ยวชาญและทักษะทางเทคโนโลยี
โดยชี้ใหเห็นถึงการประยุกตใชความรูทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
แขงขันของวิสาหกิจ รวมไปถึงวิธีการจัดการเทคโนโลยีในมุมมองเชิงกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ โดยมุงประเด็น
ไปที่การเชื่อมโยงกลยุทธทางเทคโนโลยีเขากับการวางแผนเชิงกลยุทธ การตลาด การเงิน และวิศวกรรม เขา
ดวยกัน การตัดสินใจในการเลือกใช การพัฒนา การเสาะหา เทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และความไดเปรียบเชิงเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังนำเสนอกรอบความคิดเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในการ
วิเคราะหกิจ กรรมทางเทคโนโลยีในองคกรธุ รกิจเพื ่ อตอบสนองตอเปาหมายเชิงกลยุ ทธ ขององค กรอย างมี
ประสิทธิภาพ
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 discuss 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.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีตอธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม
(Specific knowledge
2. สามารถวิเคราะหหาโอกาสทางธุรกิจจากฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Opportunity)
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TIM 651

เครื่องมือรวมสมัยสำหรับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Contemporary Tools in Technology and Innovation Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี ้ครอบคลุมเครื ่องมือทางการจัดการที่รวมสมัย ตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องถึงการเลือกโครงการ การวางแผนและการปฏิบัติ
การประเมิ น ผลการพยากรณ ก ารพั ฒ นาทางด านเทคโนโลยี และการพั ฒ นาองค ก ร โดยวิ ช านี ้ จ ะเน น ถึง
กระบวนการเลือกและใชเครื่องมือเหลานี้ เพื่อนักศึกษาจะสามารถพัฒนาการใชเครื่องมือเหลานี้ไดดวยตนเอง
เพื่อที่จะนำไปใชในโครงการและวิทยานิพนธตอไป
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.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถเลือกใชเครื่องมือในการจัดการไดเหมาะสมกับเงื่อนไขและขอมูลทางธุรกิจ (Specific knowledge)
2. สามารถระบุถึงปญหาหรือปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจ (Critical Thinking)
3. สามารถวิเคราะห แยกแยะองคประกอบของปญหาหรือปจจัยของธุรกิจ เพื่อนำไปสูแนวทางในการปรับปรุง
แกไข (Analytical Thinking)
TIM 661

การวิเคราะหเทคโนโลยีกำเนิดใหม
(Analysis of Emerging Technologies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เนนการวิเคราะหเทคโนโลยีเกิดใหม โดยการใชเทคนิคทางดานการติดตามเทคโนโลยี การ
พยากรณเทคโนโลยี และการประเมินผลกระทบ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับผูจัดการฝาย
เทคโนโลยี ใหสามารถนำไปใชในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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.
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายรูปแบบวงจรชีวิตของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีตอ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สังคม (Specific knowledge)
2. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอวงจรชีวิตของเทคโนโลยี (Critical Thinking)
3. สามารถวิเคราะห แยกแยะองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอวงจรชีวิตของเทคโนโลยี (Analytical Thinking)
หมวดวิชาเลือก
แขนง/กลุมวิชาจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TIM 601

หัวขอพิเศษ 1
(Special Topic I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของมีประเด็นที่มีความสำคัญที่แตกตางกันไป ตามความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น วิชานี้จะนำเสนอหัวขอที่นาสนใจตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะตอบสนองตอความจำเปนของธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประยุกตใชใน
การแกปญหาตางๆ โดยการนำเสนอองคความรู เชน เครื่องมือและเทคนิคตางๆ ประสบการณ กรณีศึกษา ที่
เกี่ยวของกับบุคลากร องคกร และกลยุทธ 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

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TIM 602

หัวขอพิเศษ 2
(Special Topic II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
11

เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทาใหวิชาการตางๆที่เกี่ยวของมีประเด็นที่มีความสำคัญที่แตกตางกันไป ตามความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น วิชานี้จะนำเสนอหัวขอที่นาสนใจตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะตอบสนองตอความจำเปนของธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประยุกตใชใน
การแกปญหาตางๆ โดยการนำเสนอองคความรู เชน เครื่องมือและเทคนิคตางๆ ประสบการณ กรณีศึกษา ที่
เกี่ยวของกับบุคลากร องคกร และกลยุทธ 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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TIM 631

นโยบายเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Technology Policy and Economic Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปน การให เ กิ ดความเขาใจในสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม เชิง
สถาบันที่บริษัทเอกชนตองเผชิญ วิชานี้ไดรวมประเด็นนที่สำคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงในเชิงประวัติศาสตรของ
เทคโนโลยีในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมและสถาบัน นอกจากนั้นจะแนะนำแนวความคิดวาดวย
ระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation System) ซึ่งตั้ง อยูบนพื้นฐานที่ว าปฏิสั มพันธที่ เข ม แข็ ง
ระหวางสถาบันที่เกี่ยวของ ในการผลิต แพรกระจายและใชความรู จะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
สรางนวัตกรรมและแขงขันของประเทศ วิชานี้จะศึกษาบทบาทและมาตรการตางๆ ของรัฐในการสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน นอกจากนี้จะมีการอภิปรายถึงบทบาทของบรรษัทขาม
ชาติในกระบวนการโลกาภิวัตนของเทคโนโลยี
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 changes from the historical perspective, the relationship between
12

technological changes and socio-institutional changes. It will introduce the concept of national
innovation system (NIS) which rests on the premise that understanding the linkages among the
institutions (mainly producers, user companies and supporting firms, their businesses, 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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายนโยบายดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำไปใชในการดำเนินธุรกิจได
(Specific knowledge)
2. สามารถวิเ คราะหผลกระทบของนโยบายตอองคประกอบตางๆ ของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข อง
(Analytical thinking)
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
GMI 691

วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เงื่อนไข : ทั้งนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาจะไดศึกษาองคความรูทางดานการจัดการสำหรับการทำงานวิจัยภายใตควบคุมดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา วัตถุประสงคของวิชานี้เปนการพัฒนาเครื่องมือหรือเทคนิคในการจัดการ หรือปรับปรุงองค
ความรูทางดานการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือแกปญหาในทางธุรกิจ หรือเพื่อการ
นำเสนอผลการวิจัยที่สำคัญอื่นๆ ในการจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนใหนำเสนอหัวขอในการวิจัย
วัตถุประสงคของการทำวิจัย และวิธีการดำเนินการวิจัยภายใตขอบเขตและขอจำกัดในการวิจัย
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
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stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by
considering scope and limitations of research.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะ และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวใน
การแกไขปญหาทางธุรกิจขององคกรที่สนใจได
2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ โดยอาศัยขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษที่ถูกตอง เหมาะสม และ
เชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางสมเหตุสมผล
3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง
4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได อยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิป รายผลและ
นำเสนอขอคิดเห็นหรือขอโตแยงเพื่อสนับสนุนผลการศึกษาโดยมีการนำความรู ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่
ผานมาใชประกอบอยางมีเหตุมีผลและสรางสรรค
GMI 693

การคนควาอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เงื่อนไข : ทั้งนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาจะทำการศึกษาหัวขอวิจัย หรือกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจดวยตนเอง โดยนำองคความรูเครื่องมือ หรือเทคนิคที่มีอยูแลวไปประยุกตใช ทั้งนี้นักศึกษาจะต องทำ
รายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในตอนทายของภาคการศึกษาดวย
Under the supervision of their supervisors, students will conduct a business case
or research in the area of management by applying managerial knowledge, tools or techniques
from a real-world application. A summary report is expected at the end of the semester.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะที่เชื่อมโยงกับปญหาทางธุรกิจขององคกรที่
สนใจได
2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ ที่ถูกตองเหมาะสม และเชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจได
3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง
4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได อยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิป รายผลและ
นำเสนอขอคิดเห็น
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หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเปนของนักศึกษา เพื่อใหอยูในระดับ
ที่สามารถเขาเรียน วิชา LNG 600 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษ ในดานเนื้อหาวิชาไมไดกำหนดเนื้อหาที่แนนอน แตมุงเนนการแกไขปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการจัดการ
การเรียนดวยตนเอง อันเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยไมตองพึ่งครูผูสอน
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่
แตกตางกัน
2. สามารถระบุประเด็นสำคัญในบทความทางธุรกิจที่เปนภาษาอังกฤษได
3. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ได

LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In sessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับกอน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate
Students or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนในระดับของตนไดอยางเหมาะสม โดยเนนทักษะการฝกปฏิบัติ แมไมเนนหนักที่เนื้อหาไวยากรณโดยตรง
แตวิชานี้มุงเนนการใชภาษาอังกฤษที่ตรงกับความตองการ โดยเฉพาะดานการอานและการเขียนซึ่งนักศึกษาตอง
15

ใชในการทำโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติขั้นตอนการทำโครงงาน ตั้งแตการหาขอมูลอางอิง
จนถึ งการเขี ย นรอบสุ ดท า ย นอกจากนี ้ นักศึกษาจะไดเรีย นรูกลยุทธก ารเรีย น เพื่อฝกทักษะการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพื่อนำไปใชในการสื่อสารที่แทจริงนอกหองเรียนตอไป
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ในเชิงธุรกิจไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน
2. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ได
3. สามารถวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจที่เปนภาษาอังกฤษได
ขอมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564
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