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1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
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3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
48 หน่วยกิต
4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
8.2 ผู้บริหารในหน่วยงานภาคเอกชน
8.3 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
8.4 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
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5. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ผู้ศึกษาต้องศึกษาวิช าแกนหลั ก ด้านนวัตกรรมการจั ดการและระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการ
จัดการขั้นสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการด้วยการวิจัยและ
พัฒนาโดยมุ่งหวังให้เป็นนักวิชาการนวัตกรรมการจัดการซึ่งมีความชานาญการเฉพาะด้านการวิจัย โดยกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
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1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
1.3 วิชาวิทยานิพนธ์ เรียน
รวมไม่น้อยกว่า
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9
3
36
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาเฉพาะด้าน
12
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PIM9101
ระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง
Advanced Research Methodologies for Innovative Management
PIM9102
นวัตกรรมการจัดการยุคดิจิทัล
Innovative Management in the Digital Age
PIM9103
การจัดการทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางปัญญา
Management of Human Capital Social Capital and Intellectual
Capital
PIM9104
การจัดการสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
Management of Knowledge-Based Economic Society

น(บ-ป-อ)
3(2-2-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

1.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy and Strategy Innovative)
PIM9201
สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง
Advanced Analytical Statistics
PIM9202
สัมมนานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
Seminar in Innovative Management for Policies and Strategies
กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น (Public Innovative Management)
PIM9201
สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง
Advanced Analytical Statistics
PIM9203
สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น
Seminar in Innovative Management for Public Sector and Local
Communities
กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ (Business Innovative Management)
PIM9201
สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง

น(บ-ป-อ)
3(2-2-8)
3(3-0-9)
3(2-2-8)
3(3-0-9)

3(2-2-8)

PIM9204

PIM9901
PIM9902
PIM9903
PIM9904

Advanced Analytical Statistics
สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ
Seminar in Innovative Management for Business Sector
1.3 วิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis 3
วิทยานิพนธ์ 4
Thesis 4

เรียน

36

3(3-0-9)

หน่วยกิต
6(270)
6(270)
12(540)
12(540)

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
PIM9103 การจัดการทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางปัญญา
3(3-0-9)
Management of Human Capital, Social Capital and Intellectual Capital
แนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการของการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุนทางปัญญา การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุน
สังคมและทุนทางปัญญา การพัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุนทางปัญญาให้มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก การวางแผนและพัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุนทางปัญญาในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติงาน การเตรียมทุนมนุษย์เพื่อรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ และธรรมาภิบาลขององค์การในการ
จัดการทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุนทางปัญญา
Theories and evolution of human capital, social capital and intellectual capital
development, analysis and synthesis of the economic, social and environment impacts on human
capital, social capital and intellectual capital development, Enhancement of human capital, social
capital and intellectual capital to acheive capabilities and potentials for sustainable
competitiveness on the world stage, planning and development of human capital, social capital
and intellectual capital at the operational and policy levels, Preparation of human capital to
support the artificial intelligence system, Good governance for the management of human capital,
social capital and intellectual capital
PIM9104 การจัดการสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
3(3-0-9)
Management of Knowledge-Based Economic Society
ทฤษฎีและหลักการของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และทิศทางพัฒนาของประเทศ เสาหลักสาคัญ
ของสั งคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การจั ดการความรู้ การจัดการศึกษาและการฝึ กอบรม ความคิดสร้างสรรค์

และความคิ ด วิ จ ารณญาณ และนวั ต กรรมแบบเปิ ด การประเมิ น สภาวะของสั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้
กรณีศึกษาของต่างประเทศและในประเทศ
Theories and principles of knowledge-based economic society and development
directions of the country, principle pillars of knowledge-based economic society, knowledge
management, educational management and training, creativity and critical thinking and open
innovation, assessment of the state of knowledge-based economic society, case studies from
foreign countries and in the country
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
PIM9201 สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง
3(2-2-8)
Advanced Analytical Statistics
การประยุกต์ใช้สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย การทดสอบสมมติฐานเพื่ออ้างอิงไปยังประชากร การทดสอบ
ส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์คอนจอยท์ การวิเคราะห์
การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัย และแบบจาลองสมการโครงสร้าง
Application of advanced statistics for the research, hypothesis testing for generalizing
the results to the population, market share testing, variance analysis, regression analysis, conjoint
analysis, cluster analysis, canonical correlation analysis, factor analysis, and structural equation
model
PIM9202 สัมมนานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
3(3-0-9)
Seminar in Innovative Management for Policies and Strategies
สัมมนานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์โ ดยการบูรณาการแนวคิดทั้งของตะวันตก
และตะวันออก และขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาประเทศไทย
ที่สาคัญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการแก้ปัญหา พัฒนาและปรับปรุงองค์การให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันเพื่อนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ และนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
Seminar in innovative management for policies and strategies based on the integration
of concepts from both the Eastern and Western worlds, mobilization of technological innovations
and artificial Intelligence, analysis of key political and strategic issues in Thailand in order to plan
for problem solutions, enhancement and improvement of the organization in order to achieve
competitiveness, excellency and accumulation of specific knowledge for conducting the thesis
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
PIM9203 สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น
3(3-0-9)
Seminar in Innovative Management for Public Sector and Local Communities

สัมมนาแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น แนวคิดธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อภิปรายและวิเคราะห์ความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหา
ที่กาลังดารงอยู่ รวมทั้งศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการภาครัฐและท้ องถิ่นในระยะที่ผ่านมาเพื่อสรุปเป็น
ทฤษฎีที่ประยุกต์กับสังคมไทยได้เหมาะสม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการภาครัฐและท้องถิ่นของประเทศ
ไทยที่สาคัญ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาและนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
Seminar in the concepts of public sector and local communities, good governance
and mobilization of technological innovations and artificial Intelligence, discussion and analysis of
the appropriateness of the application of these concepts to solve existing problems in Thailand,
study of innovations arising from public sector and local communities management during the
past 5 years to conclude these into theories that can be appropriately applied into Thai society,
analysis of major problems of public and local management in Thailand in order to plan for
solutions to the problems, accumulation of specific knowledge for conducting the thesis
PIM9204 สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ
3(3-0-9)
Seminar in Innovative Management for Business Sector
สั มมนาแนวคิดการจั ดการ และขับเคลื่ อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อภิปราย
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจระดับสากล วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการภาคธุรกิจของประเทศไทย
ที่สาคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจ
เพื่อวางแผนแก้ปัญหาและนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
Seminar in management concepts and mobilization of technological innovations and
artificial Intelligence, discussion and analysis of international business environments, analysis of
major business management problems in Thailand caused by political, economic and social
factors and other factors from oversea countries which affect business management leading to
solutions to the problems, accumulation of specific knowledge for conducting the thesis
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
PIM9901 วิทยานิพนธ์ 1
6(270)
Thesis 1
ที่มาของหัวข้อวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย การเสนอหัวข้อวิจัย เรื่องวิทยานิพนธ์ที่ต้องการศึกษาเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
วิทยานิพนธ์ กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และประโยชน์ที่คาดหวังจากข้อค้นพบ
Selection of a thesis topic of interest in order to develop it into a thesis proposal by
describing background and significance of the problem, purposes of the thesis, a conceptual
framework, research methodology, scope of the study and expected outcomes which may arise
from the research findings

PIM9902 วิทยานิพนธ์ 2
6(270)
Thesis 2
การค้นคว้าที่ลุ่มลึกและมีระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา การเขียนโครงสร้าง เค้าโครง
หรือโครงร่างงานวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย เพื่อนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย
Conducting a profound research by utilizing research methodology related to the
topic, to be studied structure writing outline or research outline and research conceptual
framework by synthesizing concepts, theories and literature related to the research in order to
develop a conceptual framework and research hypotheses
PIM9903 วิทยานิพนธ์ 3
12(540)
Thesis 3
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล กรรมวิธีทางข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา และการเขียนร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ
Development of complete research instruments, Data collection, Data processing,
Data analysis, Summarizing the results of data analysis, Discussion and development of
recommendations from the study and thesis Dummy
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
PIM9904 วิทยานิพนธ์ 4
12(540)
Thesis 4
การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ และการน าเสนอเพื่ อ การสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การดาเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
Writing a complete thesis and presenting the thesis to the Thesis Defense Committee
during the defense thesis examination in order to graduate based on the criteria of the program,
having the thesis or part of the thesis published, or at least accepted to be published in either a
national or international academic journal

