หลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ และศู นย์พทั ยา
วิทยาลัยนวัตกรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร : 25510051108541
ชื่อภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)
ชื่อย่ อ วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Science (Technology Management)
ชื่อย่ อ M.S. (Technology Management)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา

หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
รับนักศึกษาไทย
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี พ.ศ. 2555
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมือ่ วันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในระดับบริหารจัดการเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายอาชีพที่นาเทคโนโลยีเข้ ามาประยุกต์
ในด้ านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้ าหรือบริการ จนทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการทางานภายใน
องค์ กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังต่ อไปนี้
8.1 ผู้จดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ผู้จดั การด้ านซอฟต์ แวร์
8.3 นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
8.4 นักวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5 ผู้ดูแลพัฒนาระบบเครือข่ ายและเครือข่ ายแม่
8.6 ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.7 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน 2 แห่ ง โดยนักศึ กษาเป็ นผู้เลือกสถานที่เรี ยนในวันสมัครเข้ าศึ กษา โดยใช้ สถานที่และอุปกรณ์ การ
เรียนการสอน
- วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
- อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ พทั ยา จังหวัดชลบุรี
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
“Innovation has been essential to our prosperity in the past, and it will be essential to our prosperity in the future.”
US President Barack Obama
นวัตกรรมนับเป็ นกุญแจหลักทีช่ ่ วยผลักดันหน่ วยเศรษฐกิจของประเทศ และช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
ภาคเอกชนไปสู่ ระดับ สากล ดัง ที่ส ะท้ อ นในคากล่ า วข้ า งต้ น ของประธานาธิ บ ดีบ ารั ค โอบามา แห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ความสามารถด้ านนวัตกรรมของประเทศจึงนับเป็ นปัจจัยสาคัญทีจ่ ะช่ วยในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นับเป็ นสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศไทยแห่ งหนึ่งที่ได้ ริเริ่มระบบการเรียนการสอนที่มีบทบาท
สาคัญในการสรรสร้ างนวัตกรรมทางวิชาการ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของสั งคมในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดย
หลักสู ตรการบริหารเทคโนโลยีได้ ปรับปรุงเนือ้ หาหลักสู ตรให้ มคี วามเหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ ของภูมภิ าคและของโลกใน
ยุคปั จจุบัน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในการเป็ นองค์ กรที่สนับสนุนความเข้ มแข็งด้ านนวัตกรรม ส่ งผลให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลง(Change) โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ เกิดการสร้ างมูลค่ าเพิ่ม (Value Creation) แก่ เศรษฐกิจของประเทศ และเป็ นการ
เสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันสถาบันการศึ กษาในประเทศไทยได้ เริ่มสร้ างความตื่นตัวในสั งคมไทยเพื่อนาไปสู่ การสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทาง
วิชาการ เช่ นเดียวกับหลักสู ตรการบริหารเทคโนโลยี ของวิทยาลัยนวัตกรรม ทีม่ คี วามมุ่งมัน่ พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
เพื่อเพิ่มคุณภาพหลักสู ตรที่มีอยู่ในปั จจุบันและเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของ
สังคม การจัดระบบการเรียนการสอนนับเป็ นความท้ าทายและความพยายามในการสร้ างฐานการพัฒนาหลักสู ตรสาหรับสั งคมไทย
ในหลายองค์ กรได้ มกี ารนาแนวคิดของการพัฒนาความเป็ นผู้นาในองค์ กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมสมัยใหม่
เพือ่ สร้ างวัฒนธรรม การสร้ างความผูกพัน และความเชื่อมัน่ เพือ่ นาไปสู่ การปฏิบัตแิ ละการเปลีย่ นแปลงภายในองค์ กร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ ในปั จจุบันที่กล่ าวในเบือ้ งต้ น ทาให้ วิทยาลัยนวัตกรรมพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อตอบสนองต่ อความ
ต้ องการของการบริหารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ บุคลากรสามารถนาทักษะความรู้ ความสามารถ การคิดใน
เชิงสร้ างสรรค์ เพือ่ ประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ และสามารถก้ าวขึน้ ไปทางานในตาแหน่ งระดับหัวหน้ างานหรือระดับบริหาร
ได้ ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง จะเน้ น การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ จากระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ พัฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สามารถประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการ
สถานการณ์ ต่างๆ ได้ ดขี นึ้ มีมุมมองการทางานทีร่ อบด้ านและสามารถทางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึน้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีพนั ธกิจในการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ทางความคิด สามารถนาพาองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้ อมทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
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สังคม และเทคโนโลยี และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ รองรับ ตอบสนอง และบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้น
หลักสู ตรจึงมีความสอดคล้ องและสามารถตอบสนองต่ อเป้ าหมายและพันธกิจของวิทยาลัยได้ เป็ นอย่ างดี
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่
หลักสู ตรมีรายวิชาบังคับ จานวน 3 วิชา 9 หน่ วยกิต ทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย ดังนี้
รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย
นวต600
การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี
CIT600
Managing Innovation, Creativity and Technology
นวต601
ระเบียบวิธีวจิ ยั
CIT601
Research Methodology
นวต602
การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
CIT602
Innovative Marketing and Brand Management

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมบี ทบาทสาคัญอย่ างยิ่งต่ อการพัฒนาองค์ กรและประเทศชาติ การบริหารและการพัฒนากระบวนการ
ทางานเพื่อให้ องค์ กรสามารถอยู่รอด และมีประสิ ทธิภาพเหนือคู่แข่ ง ทาได้ ด้วยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ทั้งเทคโนโลยีข้ัน
พืน้ ฐานและเทคโนโลยีช้ั นสู งที่เหมาะสมกับสภาวะภายในและภายนอกองค์ กร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้ มีความรู้ ในด้ านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุ ด เพือ่ เป็ นผู้นาทางด้ านการเรียนรู้ เกีย่ วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้ างมาตรฐานการ
เรี ยนการสอนและผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีปรั ชญาในการสร้ างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from
Diversity) ก้ าวไกลด้ วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) มุ่งสร้ างนวัตกรรมการศึ กษาและพัฒนาโดยคานึงถึงองค์ รวม
(Educational Innovation with Holistic Development)
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ จึงได้ เปิ ดสอนหลักสู ตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีขนึ้ โดยมี
เนือ้ หาหลักสู ตรเป็ นลักษณะสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) ผสมผสานศาสตร์ จากหลากหลายองค์ ความรู้ อาทิ ความรู้ ด้านการ
จัดการเทคโนโลยี (Management of Technology Centered Knowledge) ความรู้ ด้านที่เกี่ยวข้ องกับองค์ กร (Knowledge of
Corporate Function) ความรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง (Technology-Centered Knowledge) และความรู้ ด้านอื่นที่เป็ นประโยชน์
(Knowledge of Supporting Disciplines) ซึ่งสอดคล้ องกับการกาหนดกลุ่มองค์ ความรู้ ของสมาคมการบริหารเทคโนโลยีนานาชาติ
(International Association for Management of Technology – IAMOT) นอกจากนั้น ยังมีการใช้ บุคลากรผู้สอนทั้งที่เป็ นอาจารย์
ประจาของวิทยาลัย อาจารย์ ประจาจากคณะต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่ น คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้ น และมีการเชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่ วมบรรยาย เพื่อให้ เนื้อหาวิชาได้ มีการผสมผสานระหว่ างความรู้
ภาคทฤษฎีพนื้ ฐาน และความรู้ เชิงประยุกต์ ในสั ดส่ วนที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ นักศึกษามีมุมมองแบบบูรณาการ และมีการ
คิดอย่ างเป็ นระบบ (Integrated & Systematic Thinking) สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ ใช้ กับการทางานในองค์ กรได้ เป็ นอย่ างดี
(Technology Commercialization) และเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. สร้ างสรรค์ ง านวิ จัย สาขาการบริ ห ารเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจ
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ให้ สามารถพัฒนาองค์ กร
ได้
3. มีวิสัยทัศน์ สามารถนาพาองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้ อม ทั้งด้ าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
4. มีความตระหนักถึงหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อสังคม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดยปี การศึ กษาหนึ่งๆ ให้ แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ และภาคฤดูร้อน โดยภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และภาคฤดูร้อนใช้ ระยะเวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ศึกษานอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 7 และเป็ นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ า (ไม่ จากัดสาขา) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่ างประเทศที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
 การทดสอบความรู้ ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องทดสอบความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ตามแนว GMAT ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมจัดสอบ
 การทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องส่ งผลทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน IELTS ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบจะต้ องมี
อายุไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 การสอบสัมภาษณ์
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัย
นวัตกรรม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ าทีค่ าดว่ าจะประสบ คือ ข้ อจากัดด้ านทักษะในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
ถึงแม้ ระบบการศึกษาจะเป็ นแบบชั้นเรียน แต่ หลักสู ตรจะใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อให้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาซึ่งเป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ การทางานด้ านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ วระดับหนึ่ง โดยเทคนิคที่จะใช้ ใน
การสร้ างการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การเรี ยนรู้ จากปั ญหาที่เผชิ ญอยู่ในปั จจุบัน หรื อ Problem-based learning การบรรยาย การ
ทางานกลุ่ม การทางานวิจยั หรือโครงการเดีย่ ว การวิเคราะห์ กรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
ข้ อ 12.15 และข้ อ 19

พ.ศ. 2553

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึ กษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

แผน ก แบบ ก 2
24 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ข
24 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ นวต / CIT หมายถึง อักษรย่ อของรายวิชาทีจ่ ดั โดยวิทยาลัย
อักษรย่ อ บท / TM หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
หลักเลข
เลข
หมวด
เลขหลักร้ อย
6
วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
แสดงระดับการศึกษา
7
วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
8
วิทยานิพนธ์
เลขหลักสิบ
0-1
วิชาด้ านสนับสนุนหลักวิชาการ (Knowledge of
แสดงประเภทของวิชา
Supporting Disciplines)
2
วิชาด้ านการจัดการธุรกิจ (Knowledge of
Corporate Functions)
3
วิชาด้ านการจัดการเทคโนโลยี (Management of
Technology Centered Knowledge)
4-5
วิชาด้ านความรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง (TechnologyCentered Knowledge)
9
วิชาทีค่ ้ นคว้ าหรือวิจยั ด้ วยตนเอง
เลขหลักหน่ วย
0-4
วิชาบังคับ
แสดงวิชาบังคับและเลือก
5-9
วิชาเลือก

| หน้า 8

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้ ศึกษาวิชาบังคับ 8 วิชา รวม 24 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
นวต600 การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
CIT600 Managing Innovation, Creativity and Technology
นวต601 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
CIT601 Research Methodology
นวต602 การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
3 (3-0-9)
CIT602 Innovative Marketing and Brand Management
บท610
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM610 Technology Economics
บท620
การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
3 (3-0-9)
TM620 Capital Planning and Investment Control
บท621
การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM621 Finances and Accounting for Technology Management
บท721
กลยุทธ์ นวัตกรรมธุรกิจและความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-9)
TM721 Innovative Business Strategy and Entrepreneurship
บท743
การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM743 Decision Making in Technology Management
3.1.3.2 วิชาเลือก
เฉพาะนักศึกษา แผน ข ให้ เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)
บท645
การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง
TM645

Innovative Project & Risk Management

บท718
TM718
บท726
TM726
บท735
TM735
บท736

การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และสร้ างสรรค์
Thinking Strategically and Creativity
องค์ กรแห่ งนวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
Innovative Organization and Change Management
สัมมนาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Seminar on Innovation and Technology Management
การบริหารงานวิจยั พัฒนาและการถ่ ายทอดเทคโนโลยี

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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รหัสวิชา
TM736
บท737
TM737
บท745
TM745
บท747
TM747
บท748
TM748
บท755
TM755

ชื่อวิชา
R&D Management and Technology Transfer
ระบบการจัดการทรัพยากรเชิงปฏิบัตกิ าร
Managing Operations Resources
การคาดการณ์ เทคโนโลยีและแผนทีน่ าทาง
Technology Foresight and Road mapping
หัวข้ อพิเศษเศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม
Special Topics in Economic of Innovation
การจัดการธุรกิจค้ าปลีก
Retailing Business Management
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.3 วิชาการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
บท791
TM791
บท792
TM792

ชื่อวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3
3

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
บท800
TM800

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1/ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
นวต600
CIT600
นวต602
CIT602
บท610
TM610
บท621
TM621

การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี
Managing Innovation, Creativity and Technology
การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
Innovative Marketing and Brand Management
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
Technology Economics
การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี
Finances and Accounting for Technology Management

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
รวม

12 หน่ วยกิต

นวต601
CIT601
บท620
TM620

ปี การศึกษาที่ 1/ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology
การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
Capital Planning and Investment Control

บท721
TM721

กลยุทธ์ นวัตกรรมธุรกิจและความเป็ นผู้ประกอบการ
Innovative Business Strategy and Entrepreneurship

3 หน่ วยกิต

บท743
TM743

การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี
Decision Making in Technology Management

3 หน่ วยกิต
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 1
บท800
TM800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis

รวม

6 หน่ วยกิต

บท791
TM791
บท xxx

6 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
Independent Study 1
วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
เฉพาะแผน ข สอบประมวลความรู้
รวม
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 2
บท800
TM800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

บท792
TM792
บท xxx

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตร มีดงั นี้
รายวิชาบังคับ
นวต600
การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
CIT600
Managing Innovation, Creativity and Technology
การใช้ หลักการวิเคราะห์ ที่ชาญฉลาด แน่ วแน่ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้ างสรรค์ อย่ างโดดเด่ น เพื่อกระบวนการและวิธีการ
ตัดสินใจทีใ่ ช้ กบั องค์ กรภาครัฐ องค์ กรภาคเอกชน และองค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไร โดยใช้ แนวทางจากสหสาขาวิชา นักศึกษาจะได้
เรียนรู้ ความท้ าทายระดับโลก และฝึ กให้ เชี่ยวชาญในการแก้ ปัญหา การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ศึกษากรอบความคิด แนวคิด และเครื่องมือที่จาเป็ นต่ อการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยี เทคนิคในการ
จัดการความเปลีย่ นแปลง และวิธีการวางแผนในแบบต่ างๆ ทีเ่ น้ นถึงกลยุทธ์ ความคิดสร้ างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
The adoption of insightful, assertive, and distinctly innovative and creative analytic and decision making processes and
methods for the public private and non-profit sectors. Taking an interdisciplinary approach, the course addresses this
global challenge by encouraging participants to become proficient in solving problems; manage innovation, creativity and
technology. Participants will be exposed to a range of frameworks; the concepts and tools necessary to manage innovation,
creativity and technology; change management techniques; and different planning approaches with an emphasis on
strategic, creative and design thinking.
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นวต601
ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
CIT601
Research Methodology
กระบวนการวิจัยเชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพเพื่อใช้ ในการตัดสิ นใจภายใต้ สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลง การแก้ ไขปัญหา และการ
ค้ นหาองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ การออกแบบงานวิจยั การเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูล การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง การเก็บ
ข้ อมูล, กรณีศึกษา การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ประเด็น การเขียนรายงานการวิจยั และบทความวิชาการตามมาตรฐานสากล
Research process of quantitative and qualitative data gathering and analysis for decision making, problem solving,
knowledge development in a dynamic environment. Multi-research applications include research design concept,
capability to data sources, sampling technique data collection and analysis, case study, critical issue identification for
further innovative development. Qualified research report writing skills and capacity building for research publication
also included in this course.
นวต602
การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
3 (3-0-9)
CIT602
Innovative Marketing and Brand Management
การใช้ หลักการตลาด ที่เน้ นถึงการใช้ นวัตกรรมในการปฏิสัมพันธ์ กับลู กค้ า คู่ แข่ ง พันธมิตร และสภาพแวดล้ อม การวางแผน
การตลาดทีด่ าเนินการตั้งแต่ การออกแบบแนวความคิด การกาหนด สินค้ า ราคา การส่ งเสริมการขาย และการกระจายความคิด สินค้ า
และบริการ โดยศึกษาความต้ องการของผู้บริโภค ประเมินสภาพแวดล้ อมของการแข่ งขัน เลือกกลุ่มลูกค้ าที่เหมาะสม และพัฒนากล
ยุทธ์ ทางการตลาด รวมถึงการดาเนินการให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ริเริ่มการสร้ างนวัตกรรมที่นาไปสู่ คุณค่ าที่
ลูกค้ าจะได้ รับ และคุณค่ าตราสินค้ าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ และองค์ กร นาทฤษฎี แนวความคิด และกลยุทธ์ ที่หลากหลายของการสร้ างตรา
สินค้ ามาใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบัตใิ นบริบทจริง
Marketing is an organizational philosophy and a set of guiding principles for interfacing with customers, competitors,
collaborators, and the environment. Marketing entails planning and executing a conception, product, pricing, promotion,
and distribution of ideas, goods, and services. It starts with identifying and measuring consumer needs and wants,
assessing the competitive environment, selecting the most appropriate customer targets and developing a marketing
strategy and implementation program for an offering that satisfies consumers' needs. Marketing is the art and science of
creating customer value and market place exchanges that benefit an organization and its stakeholders. A range of
branding theories, concepts, strategies and practices will be addressed across a range of real-world contexts.
บท610
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM610
Technology Economics
การประยุกต์ นาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงินและนโยบายวิทยาศาสตร์ มาช่ วยในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
มุ่งหวังให้ ผ้เู รียนมีความเข้ าใจแนวคิดระบบนวัตกรรมแห่ งชาติ กรณีศึกษาการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ าง
ความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่ างๆ ที่มีความโดดเด่ นในการสรรสร้ างนวัตกรรม รวมถึงการเรียนรู้ นาดัชนีวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ เป็ นเครื่องมือเพื่อกาหนดนโยบายและการวางแผนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้
เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงศึกษาแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีที่คาดว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจ เพื่อ
เตรียมพร้ อมในการปรับรู ปแบบการดาเนินโยบายทีจ่ ะช่ วยขับเคลือ่ นระบบนวัตกรรมแห่ งชาติต่อไป
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Economic theory of supply, demand and equilibrium in the market. Factors that determine the demand and supply
especially the technological factors. The application of economic decisions under various conditions including educational
change and innovation in technology that affect the economy. The formulation and implementation of policies that affect
public and private technological innovation.
บท620
การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
3 (3-0-9)
TM620
Capital Planning and Investment Control
การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ทฤษฎีการเงินเพื่อช่ วยในการวิเคราะห์ การลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลค่ าของเงินตามเวลาการประเมินความคุ้มค่ าทางการเงิน การประเมินโครงการ การจัดทางบประมาณ การวางแผนเงินทุน การ
บริหารความเสี่ยง การจัดหาแหล่ งเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่ าของการลงทุน
ในงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Analysis and interpretation of accounting and financial data. Financial theories for technology investment. Budget
preparation. Capital planning. Risk management. Capital mobilization. Cost analysis, especially cost for services.
Management of compensation to investors. Mergers and acquisitions.
บท621
การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM621
Finances and Accounting for Technology Management
การทาความเข้ าใจการบัญชี และงบการเงินเพื่อการบริ หารเทคโนโลยี หลักและวิธีการลงบัญชี การอ่ านข้ อมู ลทางบัญชี การเงิน
หลักการบริหารทรัพย์ สิน หนีส้ ินและทุนเบือ้ งต้ น เพือ่ วิเคราะห์ งบการเงิน การบริหารสภาพคล่ องและกระแสเงินสด
Finances and accounting for technology covers principles and methods for reading financial statement, principles of asset,
liability, and capital management. The class will cover financial project evaluation, applied financial project evaluation
for technology, financial planning for technology, control, evaluation by financial and accounting tools.
บท721
กลยุทธ์ นวัตกรรมธุรกิจและความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-9)
TM721
Innovative Business Strategy and Entrepreneurship
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ โครงสร้ างอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมภายนอกและภายใน การสร้ าง
ข้ อได้ เปรียบในเชิงการแข่ งขันโดยผ่านกลยุทธ์ ระดับปฏิบัตกิ าร กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ ระดับองค์ กร การจัดการเชิงกลยุทธ์
เพือ่ การขยายธุรกิจระดับโลก แนวทางการสร้ างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจเพื่อสั งคม
เป็ นต้ น
Strategic management and business analysis of industry structure and internal and external environments. Methods of
competitive advantage development through functional level strategy, business level strategy and corporate level strategy.
Strategic management to expand business globally. Development of business model innovation and entrepreneurship such
as startup business, lean startup business, social enterprise.
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บท743
การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM743
Decision Making in Technology Management
แนวคิดการบริ หารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางกลยุทธ์ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นการวิเคราะห์ ปัญหา การแก้ ไขปั ญหาใน
กระบวนการบริหารจัดการองค์ กรนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานวิจัยและพัฒนาที่ต้งั อยู่บน
พืน้ ฐานแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ ปัญหา ระบุปัจจัย ข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาใน
ด้ านต่ างๆ สรุ ปผลและเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาและทางเลือกที่สร้ างมูลค่ าเพิ่มและความได้ เปรียบในการแข่ งขันให้ กับผู้บริ หาร
องค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน
Ideas and solutions to problems in the operation, increasing operational efficiency based on scientific concepts using
quantitative tools to analyze problems, identify the constraints associated with problems in various fields. Conclusion and
recommendations for problem solving, and choices that are best suited to the analysis for the executive to develop and / or
optimize the operation.
รายวิชาเลือก
บท645
การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
TM645
Innovative Project & Risk Management
พืน้ ฐานและเทคนิคต่ างๆ ในการจัดการโครงการ โดยเฉพาะโครงการด้ านเทคโนโลยี เช่ น การวางแผน การศึกษาความเป็ นไปได้ การ
จัดหาเทคโนโลยี การจัดการงบประมาณ การเตรียมทีมงาน และการควบคุมโครงการ นอกจากนี้ ยังศึกษากระบวนการบริหารความ
เสี่ ยงในการจัดการโครงการด้ านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยง รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงศึ กษา
เครื่ องมือในการจัดการความเสี่ ยง และการปรั บแผนเพื่อรองรั บความเสี่ ยงในระดับต่ างๆ กัน เพื่อให้ การดาเนินโครงการประสบ
ความสาเร็จ
Fundamental techniques in project management with emphasis on the technology projects such as planning, feasibility
studies, the technology, budget management and team preparation. The project also studied the risk management process
in technology project management. Risk analysis and assessment, impact assessment and risk management tools.
Adjustment of the plan to accommodate different levels of risk to the successful implementation of the project.
บท718
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และสร้ างสรรค์
3 (3-0-9)
TM718
Thinking Strategically and Creativity
หลักการและแนวคิดของการคิดเชิงยุทธศาสตร์ องค์ ประกอบพืน้ ฐานของการคิดเชิ งยุทธศาสตร์ กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์
เครื่องมือและเทคนิคการคิดและวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ การฝึ กฝนและพัฒนาวิธีคดิ ให้ เป็ นระบบ เพือ่ ช่ วยในการแก้ ปัญหา ตัดสินใจ
รวมถึงการประยุกต์ ใช้ วิธีคิดอย่ างเป็ นระบบในการบริหารงานเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด รวมทั้งมุ่งเน้ นการเพิ่มความสามารถ
ของการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นทักษะทีส่ าคัญในการทางานทุกสาขาและมุ่งเน้ นความสามารถในการพัฒนาความคิดหลายรู ปแบบ
และแนวคิดในการแก้ ปัญหา
The principles and concepts of thinking strategically – the basic elements of strategic thinking, the process of strategic
thinking and tools and techniques of strategic thinking. Training and development as a system to solve the problem,
including the application of systems thinking in management to achieve maximum performance. Focusing on enhancing
the ability for creativity which is a crucial skill in any field and the ability to develop multiple ideas and concepts to solve
problems.
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บท726
องค์ กรแห่ งนวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
TM726
Innovative Organization and Change Management
แนวคิดและลักษณะขององค์ กรแห่ งนวัตกรรม แนวทางการสร้ างองค์ กรแห่ งนวัตกรรม ทฤษฎีและแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ การใหม่ เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรม หลักการจัดการความรู้ การวิเคราะห์ ความรู้ ขององค์ กร การออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนาระบบการจัดการความรู้ ไปใช้ ในองค์ กร การพัฒนาองค์ กรไปสู่ องค์ กรแห่ งนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้ ความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ความเป็ นผู้นาในองค์ กรและการสร้ างวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนให้ เกิดนวัตกรรม ซึ่งจะส่ งผลให้ องค์ กรมีความสามารถในเชิงแข่ งขันที่
สู งขึน้ นอกจากนั้นต้ องเข้ าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการเปลีย่ นแปลงและการบริหารการเปลีย่ นแปลง ความสาคัญของการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงต่ อการสร้ างความยัง่ ยืนขององค์ กร
Concept of innovative organization and methods of innovative organization development. Theory and concept of new
product and service development for innovative organization. Principles of knowledge management, analysis of
organizational knowledge, design and development of knowledge management, knowledge management systems
deployments. Development organizations to create a learning organization to improve staff knowledge, creativity and
ability to work effectively including leadership, innovation culture and commitment. This results in an organization with a
higher competitiveness. Principles and concepts of change and change management, importance of change management in
building long term organizational sustainability.
บท735
สัมมนาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
TM735
Seminar on Innovation and Technology Management
ศึกษาหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจต่ างๆ ด้ านการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการทาโครงการนวัตกรรม

3 (3-0-9)

Study special topics of current interest in Innovation and Technology Management and develop innovation project.
บท736
การบริหารงานวิจยั พัฒนา และการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
TM736
R&D Management and Technology Transfer
กลยุทธ์ ของการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ และการบริการ โดยเน้ นการวางแผนเชิงการตลาดก่ อนการ
ทางานวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และทรัพย์ สินทางปั ญญา การประเมินคุณภาพและผลตอบแทนของงานวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการเสาะหาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีจากต่ างประเทศ กระบวนการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเทคโนโลยี ความรู้ เบือ้ งต้ นในการทาสั ญญา
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ข้ อตกลงการร่ วมใช้ สิทธิบัตร ตัวอย่ างสัญญาการรับเทคโนโลยีและเทคนิคการเจรจาต่ อรองเพื่อทาสั ญญารับการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี
Strategy of research and development for innovative products and services. The focus on the marketing planning prior to
research and development. Knowledge management and intellectual property. Evaluation and rewards of research and
development. Identify and transfer of technology from abroad. The process to acquire the technology, introduction to
Technology Transfer Agreements as well as agreement to share patents. The promise of the technology and techniques for
negotiating contracts for technology transfer.
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บท737
ระบบการจัดการทรัพยากรเชิงปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-9)
TM737
Managing Operations Resources
ภาพรวมของเทคนิค วิธีการ กระบวนการการผลิตสิ นค้ าและบริการ รวมถึงการกระจายสิ นค้ าและบริการดังกล่ าว ความสั มพันธ์
ระหว่ างเทคโนโลยีและภาวะแวดล้ อมเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการใช้ เทคนิควิธีหรือการดาเนินการ
รู ปแบบทีแ่ ตกต่ างกัน การวิเคราะห์ การลงทุนและผลกระทบด้ านเทคโนโลยีที่มีต่อองค์ กร รวมถึงกลยุทธ์ การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้ นเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันขององค์ กร
An overview of how the process of producing goods and services, the distribution of such products and services, the
relationship between technology and business environment, analysis of the performance and effectiveness of the various
techniques, analysis and impact of technology on the organization, the strategic application of technology. The focus is to
strengthen the capacity of the organization.
บท745
การคาดการณ์ เทคโนโลยีและแผนทีน่ าทาง
3 (3-0-9)
TM745
Technology Foresight and Road mapping
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในปัจจุบัน และเทคนิคการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ แนวโน้ มของตลาดสิ นค้ าและบริการที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ สามารถวางแผน กาหนด
นโยบาย และกลยุทธ์ ขององค์ กรให้ สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
Modern technology and forecasts of changes of technology, short-term and long-term effects. Market trend analysis of
products and services that involved technologies in order to develop a suitable plan, policies and strategies of the
organization in line with changes in the technology effectively.
บท747
หัวข้ อพิเศษเศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม
TM747
Special Topics in Economic of Innovation
ศึกษาหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจต่ างๆ ด้ านเศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม
Study special topics of current interest in Economics of Innovation.

3 (3-0-9)

บท748
การจัดการธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-9)
TM748
Retailing Business Management
ทฤษฎีและแนวคิดของธุ รกิจค้ าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจค้ าปลีก หลักการสร้ างและรั กษาความสั มพันธ์ ในธุ รกิจค้ าปลีก
หลักการการบริหารจัดการสิ นค้ า และการสร้ างคุณค่ าทางธุรกิจค้ าปลีก รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนและ
การจัดการสาหรับธุรกิจค้ าปลีก ทั้งทีม่ รี ้ านค้ าและไม่ มรี ้ านค้ า รวมถึงกระบวนการจัดหา เพือ่ ให้ มสี ินค้ าเพียงพอกับความต้ องการและ
สามารถสร้ างกาไรให้ แก่ องค์ กรเพือ่ ให้ เกิดคุณค่ าสู งสุ ด
Theory and concept of retail business including retail business strategy, relationship management in retailing,
merchandise management and retail value chain. Technology used in the planning and management for the retail business
including shops and stores, the procurement process, in order to have enough product demand and profitability for
organizations to achieve maximum value.
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บท755
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
3 (3-0-9)
TM755
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดและรู ปแบบการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน การบริ หารวัสดุและการขนส่ ง การบรรจุภัณฑ์ การบริ หารระบบข้ อมูล
ความสาคัญของโลจิสติกส์ และการขนส่ งทางถนน ทางราง และทางอากาศ การจัดการโดยมุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
ประสานงานในโซ่ อุปทาน และเพิม่ ประสิทธิภาพรวมถึงองค์ กรทีด่ าเนินงานด้ านโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานทีส่ าคัญ
Study of concept and administrative approach of logistic and supply chain management. Raw materials and
transportation management, packaging, and information technology management. Importance of logistics and a vast
network of road transportation, rail and air modes. Management methods emphasizing modern technology, effectiveness
enrichment, and logistics service providers.
รายวิชาการค้ นคว้ าอิสระ และวิทยานิพนธ์
บท791
การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
TM791
Independent Study 1
เป็ นการศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนาเสนอข้ อเสนองานวิจัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยนาทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับ
ประสบการณ์ ข องตนเองมาประยุ ก ต์ กับ งานวิ จัย ที่ไ ด้ เ ลือ กที่ จ ะศึ ก ษาค้ น คว้ า ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการ
An independent study and present a research proposal, feasibility of the research by theory and experience, along with
their application to studies that have chosen to study under the control of the Advisory Committee.
บท792
การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
TM792
Independent Study 2
เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเชิ งลึกที่ต่อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ โดย
นักศึกษานาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
An in-depth study on the basis of an independent Study 1 under the supervision of an advisor and committee members.
The students presented the results to the Advisory Committee.
บท800
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
TM800
Thesis
ศึกษาค้ นคว้ าและทางานวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านการบริ หารเทคโนโลยี ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษา และ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจยั เพื่อเผยแพร่
จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Study and research will lead to new knowledge in management technology under the guidance of an advisor. The thesis
presented in accordance with the thesis guidelines and regulation of the University.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการทาการค้ นคว้ าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก2
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การศึกษาค้ นคว้ าและทางานวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านการบริหารเทคโนโลยี ภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนาเสนอวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียน
รายงานการวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
แผน ข
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 และ 2
การค้ นคว้ าอิสระ 1 คือ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนาเสนอข้ อเสนองานวิจัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยนาทฤษฎี ต่างๆ
ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กบั งานวิจยั ทีไ่ ด้ เลือกทีจ่ ะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและ
คณะกรรมการ
การค้ นคว้ าอิสระ 2 คือ การศึกษาค้ นคว้ าเชิงลึกที่ต่อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ โดยนักศึกษานาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากได้ ศึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้ านการบริ หารเทคโนโลยี
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด การจัดการความรู้ ภายในองค์ กรภาครัฐและเอกชนสามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ เพื่อ
สร้ า งความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขั น การออกแบบระบบและมีทัก ษะในการท างานวิจัย เชิ ง ปริ ม าณหรื อคุ ณ ภาพ โดยสามารถ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ท้ังหมดที่ได้ รับจากหลักสู ตรเพื่อแก้ ไขประเด็นปั ญหาที่สนใจศึ กษาวิจัย ตลอดจนสามารถนาเสนอรายงาน
การศึกษา/วิทยานิพนธ์ ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ และผลการศึ กษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และ
ความเข้ าใจในกระบวนการต่ าง ๆ แล้ ว ยังสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ เพือ่ นาไปใช้ และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ อกี ด้ วย
5.2.1 สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสาหรับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
หรือนาเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
5.2.2 นักศึ กษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และรายวิชา บท 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2 กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่
ประชุ ม ต่ อ คณะกรรมการ และน าส่ งวิ ท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ มามอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษารายวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับ
เฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 นักศึกษาจะต้ องผ่านการศึกษารายวิชา นวต 601 ระเบียบวิธีวจิ ยั
 นักศึกษาสามารถเลือกทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร เพื่อ ให้ ค ณบดี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์
 วิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
 อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่าน ได้ ระดับ P แล้ ว
 การสอบวิ ทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบและข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข
 นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมือ่ ศึกษารายวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 24
หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 นักศึกษาจะต้ องผ่านการศึกษารายวิชา นวต 601 ระเบียบวิธีวจิ ยั
 นักศึกษาสามารถเลือกทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 หลัง จากจดทะเบี ย นทาการค้ น คว้ า อิส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตร เพือ่ ให้ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ า
โครงการค้ นคว้ าอิสระและสอบการค้ นคว้ าอิสระ
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 อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวัดผลวิชา บท 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2 ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศ ผ่าน ได้ ระดับ P แล้ ว
 นักศึกษาจะต้ องส่ งบทความการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะเพือ่ พิจารณาส่ งไปตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
 การสอบและการวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
 การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่ า
 นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบประมวลความรู้ เมือ่ ศึกษารายวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับ
เฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 วิทยาลัยนวัตกรรมจะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง
 นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสู ตรแก่ นักศึกษาในช่ วงก่ อนและระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
 การเปิ ดให้ นักศึ กษาลงทะเบียนเรียนวิชา นวต 601 ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ งเป็ นวิชาที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการวางกรอบใน
การทางานวิจยั การเลือกกระบวนการและวิธีการทีเ่ หมาะสมในการทางานวิจยั ตลอดจนการฝึ กการเก็บข้ อมูลและการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
 การฝึ กทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจยั ผ่านการศึกษารายวิชาต่ างๆ ของหลักสู ตร
 การจัดประชุ มกับนักศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจถึงการเลือกแผนการศึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ และการเลือกหัวข้ อการทาวิจยั ในมิตขิ องการบริหารเทคโนโลยี
 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ทาหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระสาหรับนักศึกษา
 การให้ ข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ และงานประชุ มวิชาการที่จัดขึน้ ในแต่ ละปี เพื่อให้ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2
พิจารณาส่ งบทความของวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตีพมิ พ์
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5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การสอบกระท าโดยวิธี การน าเสนอในที่ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยคณบดีแ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม อาจเป็ น
กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ นประธานกรรมการและต้ อ งเข้ า สอบ
วิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง

การประเมิน
ความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์
(Progress Defense)
การสอบปากเปล่ าขั้น
สุ ดท้ ายวิทยานิพนธ์
(Final Thesis Defense)

อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม)

กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็ นกรรมการชุ ด เดีย วกัน กับคณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิท ยานิ พนธ์ ซึ่ ง การแต่ ง ตั้ง
กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่มี
เหตุจาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบและการวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า
ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ” โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับระดับ S จะต้ อง
ได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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5.7.2 การค้ นคว้ าอิสระ
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การสอบปากเปล่ าขั้น
สุ ดท้ ายการค้ นคว้ า
อิสระ
(Final IS Defense)

การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ อย่ างน้ อย 2 คน ซึ่ งประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึ กษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เพือ่ ร่ วมกันสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วม อาจเป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระได้
แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบการค้ นคว้ าอิสระด้ วยทุกครั้ง
กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ า
อิสระเป็ นกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่ งการ
แต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบจะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุ
จาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบและการวัดผลการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ” โดยการค้ นคว้ าอิสระที่ได้ ผลระดับ S
จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 โดยการวัดผล
การศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
A- B+ B B- C+ C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
สาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C (ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก) ให้ นามาคานวณค่ าระดับ
เฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะสามารถลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นๆ ได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้ นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก
1.4 การวัดผลวิทยานิ พนธ์ ส าหรั บแผน ก แบบ ก2 แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ไ ด้ ) โดย
วิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ ระดับ S จะต้ องได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากกรรมการสอบ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้
ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วย
กิต
1.7 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม เป็ นต้ น และควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบระดับหลักสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการศึ กษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการสารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต
หลังจบการศึกษาได้ ประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสู ตร หรือนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่ าง
ๆ โดยทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลการสารวจทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตร โดยสารวจดังต่ อไปนี้
(1) การประเมินตาแหน่ ง และ/ หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(2) การได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ ละรุ่ นในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา ความ
คิดเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากวิชาที่กาหนดไว้ ในหลักสู ตร ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
(4) ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมเพื่อประเมินผลการศึ กษาได้ อาทิเช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ
จานวนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรที่ทาประโยชน์ ต่อสั งคม กิจกรรมการกุศลเพื่อสั งคมและ
ประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรือศึกษาและสอบผ่ านวิชา TU 005
และ TU 006
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยนวัตกรรม
แต่ งตั้ ง และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้ สนใจเข้ ารั บ ฟั ง ได้ และน าส่ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติทมี่ คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ หรือนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับ
การตีพมิ พ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่ าว (สาหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
3.6 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.7 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการ ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
แต่ ง ตั้ ง และต้ อ งเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้ ส นใจเข้ า รั บ ฟั ง ได้ และน าส่ งการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.8 นักศึกษาต้ องส่ งบทความสารนิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะเพื่อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรือ สิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.9 รายงานการค้ นคว้ าอิสระหรือส่ วนหนึ่งของรายงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้ นได้
3.10 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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