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ปรัชญาของหลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ เป็นการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันา

การนิยม (Progressivism) โดยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีต้องมีความสอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา คน้ควา้ และการลงมือปฏิบตัิจริง  ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน ทั้ งน้ีโดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น การจัดการศึกษาของ
หลกัสูตรฯ จึงให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมหรือการปฏิบตัิ (Active Learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม (Service Learning) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้อย่างลึกซ้ึงในทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาการจดัการ และสามารถสร้างสรรค์องคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีคุณูปการต่อสาขาวิชาและเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้งตอ้งสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บับริบทและความตอ้งการของพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม ตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย ์เป็นกิจท่ีหน่ึง”   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO-1 แสดงความเป็นผูน้ าในการตดัสินใจในประเด็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนทางจริยธรรม   
PLO-2 พฒันางานวิจยัดา้นการจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ 
PLO-3 ประสานและท างานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาด้านการจัดการกับชุมชน/พ้ืนท่ีในการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
PLO-4 สร้างสรรค์นวตักรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจดัการโดยบูรณาการขา้มศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนใน
ระดบัพ้ืนท่ี/ชุมชน 
PLO-5 ส่ือสารถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและเพ่ือช้ีน าสังคม 
PLO-6 เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจยัไดต้รงตามเป้าหมาย 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 

450-100 สถิติเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์*  3((3)-0-6) 
 (Statistics for Social Sciences Research)  
450-101 ภาษาองักฤษขั้นสูงส าหรับการวิจยัทางการจดัการ*   3((3)-0-6) 
 (Advanced English Skills for Management Research) 

2. หมวดวิชาบังคับ  22 หน่วยกิต 

450-130 ทฤษฎีองคก์ารขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Organizational Theory 
450-131 ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Theory in Organizational Behavior 
450-132  วิธีวิทยาการวิจยัการจดัการขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Management I 
450-133 วิธีวิทยาการวิจยัการจดัการขั้นสูง 2  3((3)-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in Management II) 
450-134 วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 1  3((3)-0-6)  
 (Advanced Statistical Methods for Data Analysis I) 
450-135 วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 2  3((3)-0-6)  
 (Advanced Statistical Methods for Data Analysis II)  
450-136 สัมมนาการพฒันางานวิจยัระดบัดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 1 2((1)-2-3)  
 (Seminar on Doctoral Research Development in Management I)  
450-137 สัมมนาการพฒันางานวิจยัระดบัดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 2 2((1)-2-3) 
 (Seminar on Doctoral Research Development in Management II) 

3. หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

450-240 ชุดวิชาการวิจยัดา้นองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 6((3)-6-9) 
 (Module: Research in Organizational and Human Resource Management)  
450-241 ชุดวิชาการวิจยัดา้นการจดัการธุรกิจ  6((3)-6-9) 
 (Module: Research in Business Management)  
450-242 ชุดวิชาการวิจยัดา้นการจดัการภาครัฐ  6((3)-6-9) 
 (Module: Research in Public Management) 
  

4. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์  48/36 หน่วยกิต 

450-138 ดุษฎีนิพนธ์   48(0-144-0) 
 (Dissertation)  
450-230 ดุษฎีนิพนธ์   36(0-108-0) 
 (Dissertation)  



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แผน  1.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
450-138 ดุษฎีนิพนธ์ 6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-138 ดุษฎีนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
450-138  ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-138  ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
450-138  ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-138  ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 
 



แผน  2.1 

ปีท่ี 1 
ภาคฤดูร้อน 
450-100 สถิติเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์*      3((3)-0-6) 
450-101 ภาษาองักฤษขั้นสูงส าหรับการวิจยัทางการจดัการ*     3((3)-0-6) 

*ไม่นบัหน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
450-130  ทฤษฎีองคก์ารขั้นสูง 3((3)-0-6) 
450-132  วิธีวิทยาการวิจยัการจดัการขั้นสูง 1 3((3)-0-6) 
450-134  วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 1 3((3)-0-6) 
450-136  สัมมนาการพฒันางานวิจยัระดบัดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 1 2((1)-2-3) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-131  ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารขั้นสูง  3((3)-0-6) 
450-133  วิธีวิทยาการวิจยัการจดัการขั้นสูง 2  3((3)-0-6) 
450-135  วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 2  3((3)-0-6) 
450-137  สัมมนาการพฒันางานวิจยัระดบัดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 2       2((1)-2-3) 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
450-240  ชุดวิชาการวิจยัดา้นองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 6((3)-6-9)                
                หรือ 
450-241  ชุดวิชาการวิจยัดา้นการจดัการธุรกิจ 6((3)-6-9)   
               หรือ 
450-242  ชุดวิชาการวิจยัดา้นการจดัการภาครัฐ 6((3)-6-9) 
 หมายเหตุ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 450-xxx ชุดวิชาการวิจยัดา้น………. 
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-230  ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-36-0) 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
450-230 ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-36-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 
450-230 ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 
ระดบัปริญญาเอก 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์                                           
การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO-1 แสดงความเป็นผูน้ าใน
การตดัสินใจในประเดน็ปัญหา
ท่ีมีความซบัซอ้นทางจริยธรรม   

1) ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทาง
จริยธรรมการวจิยั ตั้งแต่การก าหนดหวัขอ้
การวจิยั การตั้งค  าถามวจิยั การทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดระเบียบวธีิวจิยั                 
การเก็บขอ้มูลภาคสนาม การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การรายงานผลการวจิยั ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมการเป็นนกัวชิาการ และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองและต่อสงัคม ความ
เคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของผูร่้วมงานและ
ผูร่้วมวชิาชีพ 
2) การใหค้  าแนะน าและการก ากบัดูแลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์    

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ วธีิวทิยาการวจิยัการ
จดัการขั้นสูง วธีิการทางสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล และ
สมัมนาการพฒันางานวจิยัระดบัดุษฎี
บณัฑิตทางการจดัการ 
2) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ ในรายวชิาชุดวชิาการ
วจิยัทั้ง 3 ชุดวชิา และรายวชิาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑท่ี์
ส่งเสริมจริยธรรมดา้นการวจิยัเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการเรียน
และ/หรือประกอบเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษา เช่น  การตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานวชิาการ 
3) วดัและประเมินผลจากการสอบ
ปากเปล่าเพ่ือประเมินความรอบรู้ 
(Oral Examination) 

PLO-2 พฒันางานวจิยัดา้นการ
จดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการและตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของประเทศ 

1) ใชก้รณีศึกษาและปัญหาการวจิยัจริง
เพ่ือใหน้กัศึกษาฝึกก าหนดหวัขอ้การวจิยั    
การตั้งค  าถามวจิยั และการก าหนดระเบียบวธีิ
วจิยัท่ีเหมาะสมกบัปัญหาการวจิยั  
2) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสได้
ทดลองสร้างเคร่ืองมือวจิยัจริง (Research 
Instruments) เก็บขอ้มูลจริง (Data 
Collection) วเิคราะห์ขอ้มูลจริง (Data 
Analysis) โดยใหน้กัศึกษาใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัประเภท
ของขอ้มูลและหวัขอ้วจิยั รวมทั้งน าเสนอ

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ วธีิวทิยาการวจิยัการ
จดัการขั้นสูง วธีิการทางสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล และ
สมัมนาการพฒันางานวจิยัระดบัดุษฎี
บณัฑิตทางการจดัการ 
2) ประเมินผลจากการสอบวดั
คุณสมบติัก่อนท่ีจะเร่ิมท าดุษฎีนิพนธ์ 
 
3) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์                                           
การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการวจิยัในรูปแบบบทความวจิยั 
(Research Articles) 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาวพิากษง์านวจิยั 
(Article Review) จากวารสารวชิาการใน
ฐานะผูอ่้านงานวจิยั (Reviewer) 
4) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาส่งบทความวชิาการ
ไปตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ โดยมีอาจารย์
ผูส้อนเป็นผูแ้นะน า ซ่ึงถือเป็นการเสริมให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของ
อาจารยท่ี์มีประสบการณ์การท าวจิยั  
5) การใหค้  าแนะน าและการก ากบัดูแลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในหวัขอ้การวจิยั เนน้ทกัษะการ
กระตุน้ทางปัญญาผา่นการท างานอยา่ง
ใกลชิ้ดกบันกัศึกษา รวมทั้งนกัศึกษามีโอกาส
เรียนรู้ และ/หรือมีส่วนร่วมกบังานวจิยัหรือ
โครงงานวจิยัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าลงัท าอยู ่

ท าดุษฎีนิพนธ์ ในรายวชิาชุดวชิาการ
วจิยัทั้ง 3 ชุดวชิา และรายวชิาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความส าคญั
ของปัญหาและคุณค่าของงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นการ
วเิคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอา้งอิง
ท่ีมีคุณภาพ และระเบียบวธีิวจิยัท่ี
สามารถตอบค าถามการวจิยัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยระเบียบวธีิวจิยัจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล   

PLO-3 ประสานและท างานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาดา้นการจดัการกบั
ชุมชน/พ้ืนท่ีในการตอบสนอง
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
  

1) จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมความ
เขา้ใจในปัญหาความตอ้งการของหน่วยงาน
ในพ้ืนท่ี/ชุมชน รวมทั้งการประสานงาน การ
ท างานเชิงบูรณาการ และการสร้างเครือข่าย
กับ ห น่ วยงาน ใน พ้ื น ท่ี /ชุ ม ชน โด ยน า
ก ร ณี ศึ ก ษ า เก่ี ย วกั บ บ ริบ ท ใน ภ าค ใต ้                    
มาประกอบการเรียนการสอน 
2) จดัการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสสมัผสั
หรือเห็นตวัอยา่งท่ีดีของนกัวจิยัท่ีมีความเป็น
เลิศดา้นการท าวจิยัเชิงพ้ืนท่ี 
3) จดัการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหน้กัศึกษาโดยเรียนเชิญ
ผูป้ฏิบติังานจริงมาร่วมบรรยายในชั้นเรียน
เพื่อเปิดโลกทศัน์ และพานกัศึกษาไปดูงาน
ในองคก์รหรือพ้ืนท่ีการวจิยั 
4) การใหค้  าแนะน าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ท่ีมีความเช่ียวชาญในหวัขอ้การวจิยั 
เนน้ทกัษะการกระตุน้ทางปัญญาผา่นการ

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายวชิาทฤษฎีขั้นสูง 
วธีิวทิยาการวจิยัการจดัการขั้นสูง 
วธีิการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และสมัมนาการ
พฒันางานวจิยัระดบัดุษฎีบณัฑิต
ทางการจดัการ 
2) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ ในรายวชิาชุดวชิาการ
วจิยัทั้ง 3 วชิา และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
โดยพิจารณาจากความส าคญัของ
ปัญหาและคุณค่าของงานวจิยัต่อ
บริบทพ้ืนท่ีโดยใหห้น่วยงาน โดย
พ้ืนท่ีเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประเมินความส าคญัของปัญหาและ
คุณค่าของงานวจิยัต่อบริบทพ้ืนท่ี     
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ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบันกัศึกษา รวมทั้ง
นกัศึกษามีโอกาสเรียนรู้ และ/หรือมีส่วน
ร่วมกบังานวจิยัหรือโครงงานวจิยัท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาก าลงัท าอยู ่  

PLO-4 สร้างสรรคน์วตักรรม
หรือองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้น
การจดัการโดยบูรณาการขา้ม
ศาสตร์เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น
ในระดบัพ้ืนท่ี/ชุมชน 

1) ใหค้วามรู้ในสาขาวชิาการและศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยกระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย ทั้งการบรรยาย                 
การอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน การ
มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง              
การใชก้รณีศึกษา และการน าเสนอ               
หนา้ชั้นเรียน 
2) ใหน้กัศึกษาอ่านบทความวชิาการจาก
วารสารวชิาการระดบัแนวหนา้ของโลก  
(Top Journals)  
3) สอนการใชเ้คร่ืองมือการสืบคน้บทความ
วชิาการจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  
4) มอบหมายใหน้กัศึกษาท าการทบทวน
วรรณกรรม (Literature Review) เพื่อแสดง
ช่องวา่งในการท าวจิยัรวมทั้งโอกาสในการ
ท าวจิยัเพ่ือต่อยอดงานวจิยัของนกัวชิาการ            
ในระดบัโลก   
5) การใหค้  าแนะน าและการก ากบัดูแลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในหวัขอ้การวจิยั โดยเนน้การ
แนะน าหนงัสือ ต ารา และบทความวจิยั  
6) พฒันาเครือข่ายนกัศึกษาในระดบัปริญญา
เอกในระดบัประเทศ หรือ นานาชาติเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมทางดา้น
การวจิยั เช่น การศึกษาดูงานในหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั การสนบัสนุนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งเครือข่ายนกัศึกษา
ระหวา่งประเทศ 

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายวชิาทฤษฎีขั้นสูง 
และสมัมนาการพฒันางานวจิยัระดบั
ดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 
2) ประเมินผลจากการสอบวดั
คุณสมบติัก่อนท่ีจะเร่ิมท าดุษฎีนิพนธ์ 
3) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ ในรายวชิาชุดวชิาการ
วจิยัทั้ง 3 แขนง และรายวชิาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความส าคญั
ของปัญหาและคุณค่าของงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นการ
วเิคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอา้งอิง
ท่ีมีคุณภาพ  
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PLO-5 ส่ือสารถ่ายทอดองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัเพื่อ
ประโยชน์ทางวชิาการและเพื่อ
ช้ีน าสงัคม 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล การยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
2) มอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านบทความ
วชิาการแลว้น าเสนอเพ่ือนร่วมชั้น หรือ
มอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าการสนทนาในชั้นเรียน  
3) สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม
วชิาการ เพื่อเสริมประสบการณ์ในฐานะของ
ผูน้ าเสนอผลงาน และผูป้ระเมินการน าเสนอ 
รวมถึงเพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ีดี
และมีโอกาสไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบันกัวชิาการ
และนกัวจิยั รวมถึงนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 
ๆ  
4) การใหค้  าแนะน าและการก ากบัดูแลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์    
5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัวารสารทางวชิาการของคณะฯ 
เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพในการส่ือสารใน
แนวทางวชิาการท่ีเหมาะสม และสร้างการ
ปลูกฝังเร่ืองการส่ือสารทางวชิาการโดยเนน้
คุณภาพและจริยธรรม 

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายวชิาทฤษฎีขั้นสูง 
วธีิวทิยาการวจิยัการจดัการขั้นสูง 
และสมัมนาการพฒันางานวจิยัระดบั
ดุษฎีบณัฑิตทางการจดัการ 
2) พิจารณาความสามารถในการ
น าเสนอและการป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
3) วดัและประเมินผลจากการน าเสนอ
ในท่ีประชุมวชิาการ 
4) วดัและประเมินผลจากการสอบ
ปากเปล่าเพ่ือประเมินความรอบรู้ 
(Oral examination)    
5) วดัและประเมินผลจากผลงาน
วชิาการท่ีส่งไปตีพิมพ ์ 
6) วดัและประเมินผลจาก
ความสามารถในการสอน เช่น ผา่น
การช่วยสอน (Teaching Assistant) 

PLO-6 เลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิยัไดต้รง
ตามเป้าหมาย     

1) สอนการใชเ้คร่ืองมือการสืบคน้บทความ
วชิาการจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  
2) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสได้
ทดลองสร้างเคร่ืองมือวจิยัจริง (Research 
Instruments) เก็บขอ้มูลจริง (Data 
Collection) วเิคราะห์ขอ้มูลจริง (Data 
Analysis) โดยใหน้กัศึกษาใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัประเภท
ของขอ้มูลและหวัขอ้วจิยั รวมทั้งน าเสนอ
ผลการวจิยัในรูปแบบบทความวจิยั 
(Research Articles) 

1) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาท่ีเนน้กิจกรรม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ วธีิวทิยาการวจิยัการ
จดัการขั้นสูง วธีิการทางสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล และ
สมัมนาการพฒันางานวจิยัระดบัดุษฎี
บณัฑิตทางการจดัการ 
2) วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ ในรายวชิาชุดวชิาการ
วจิยัทั้ง 3 ชุดวชิา และรายวชิาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความส าคญั
ของปัญหาและคุณค่าของงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่น  การ
วเิคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอา้งอิง
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ท่ีมีคุณภาพ และระเบียบวธีิวจิยัท่ี
สามารถตอบค าถามการวจิยัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยระเบียบวธีิวจิยัจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล   

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 

450-100 สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์  3((3)-0-6) 
(Statistics for Social Sciences Research) 
การประยุกตส์ถิติเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์อ  านาจในการทดสอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยอย่างง่าย สถิตินอนพาราเมทริก และการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
2. ประยุกตใ์ชส้ถิติเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ให้เหมาะสมกบัปัญหาและค าถามการวิจยั
Intensive statistics applications to social sciences; measures of tendency, dispersion, estimation and

hypothesis testing; power analyis; one-way analysis of variance (ANOVA); two-way ANOVA; correlation and simple 
linear regression analyses, nonparametric statistics; and the use of statistical software packages  

Learning outcomes: Students are able to 
1. use statistical software packages
2. apply statistics in social sciences to specific research problems and questions

450-101 ภำษำอังกฤษขั้นสูงส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรจัดกำร   
(Advanced English Skills for Management Research) 

3((3)-0-6) 

ทกัษะภาษาองักฤษขั้นสูงส าหรับนักวิจัยด้านการจดัการ ฝึกฝนทักษะการอ่าน การสังเคราะห์และการสรุป
ใจความส าคัญในภาษาองักฤษจากบทความวิชาการ ต ารา และผลงานวิจยัทางด้านการจดัการ การพฒันาทักษะการเขียน
บทความทบทวนวรรณกรรมทางดา้นการจดัการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. สังเคราะห์และสรุปใจความส าคญัจากบทความวิชาการ ต ารา และผลงานวิจยัทางด้านการจดัการท่ีเขียนเป็น

ภาษาองักฤษ 
2. ทบทวนวรรณกรรมทางดา้นการจดัการเป็นภาษาองักฤษ
Advanced English skills for management research; developing skills in reading, synthesizing and

summarizing key points in English academic articles, books, and research papers in the management literature; developing 
skills for conducting a literature review in management  

Learning outcomes: Students are able to 
1. synthesize and summarise content from academic articles, textbooks and research articles in management

that are written in English 
2. write a literature review in management in English



450-130 ทฤษฎีองค์กำรขั้นสูง 
(Advanced Organizational Theory) 

3((3)-0-6) 

มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจยัเชิงประจกัษ์ท่ีใช้ในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มของ
องคก์าร กลยุทธ์องคก์าร และการออกแบบองคก์าร และผลการด าเนินงานขององค์การ การวิเคราะห์องคก์ารตามแนวคิด
ทฤษฎีองคก์ารท่ีส าคญั เช่น ทฤษฎีตวัแทน ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร ทฤษฎีสถาบนั และทฤษฎีนิเวศวิทยาประชากร การ
ปฏิสัมพนัธ์เชิงแข่งขนัระหว่างองคก์าร การปรับตวัขององคก์าร การปรับโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัจจยัแวดลอ้มเพ่ือท าให้มีผลการด าเนินงานท่ีกา้วหนา้ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. น าทฤษฎีองคก์ารไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในองคก์าร
2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีองคก์ารจนเห็นช่องว่างการวิจยั
3. ประเมินและวิพากษก์รอบแนวคิดการวิจยัในบทความวิชาการและบทความวิจยัท่ีในดา้นทฤษฎีองคก์าร
4. พฒันากรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานระดบัองคก์าร
Theoretical perspectives and empirical findings used to explain relationships between organizational

environments, organizational strategies and organizational designs, and organizational performance; the analysis of 
environments and organizations based on major organizational theories including agency theory, resource dependence 
theory, institutional theory and organizational ecology theory; competitive interactions among firms; firms’ adaptation; 
how firms enact business models, strategies, processes, and systems in response to the environments to enhance firms’ 
performance 

Learning outcomes: Students are able to 
1. apply advanced theories in management to explain organizational phenomena
2. review and synthesize the literature in management such that research gaps can be identified
3. evaluate and critique the conceptual models in academic and research articles using organizational

theories 
4. develop conceptual models for studying and analyzing organizational operations

450-131 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กำรขั้นสูง 
(Advanced Theory in Organizational Behavior) 

3((3)-0-6) 

มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจยัเชิงประจกัษ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจาก
สาขาจิตวิทยา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
บุคลิกภาพ ค่านิยม การรับรู้ อารมณ์ ทศันคติเก่ียวกบังาน แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมกลุ่มและทีมงาน ภาวะผูน้ า 
อ  านาจและการเมืองในองคก์าร การจดัการความขดัแยง้ วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้างองคก์าร และการออกแบบองคก์าร  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. น าทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในองคก์ารจนเห็นช่องว่างการวิจยั
2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมทางดา้นพฤติกรรมองคก์าร
3. ประเมินและวิพากษ์กรอบแนวคิดการวิจัยในบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านพฤติกรรม

องคก์าร 
4. พฒันากรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมองคก์าร



Theoretical perspectives and empirical findings used to explain organizational behavior, which draws 
from the fields of psychology, sociology, political science and behavioral economics; study of individuals’ behavior, 
personality, values, perceptions, emotions, job attitudes,  work motivation, group and team behavior, leadership, power 
and politics in organizations, conflict management, organizational culture, organizational structure and organizational 
design  

Learning outcomes: Students are able to 
1. apply advanced theories in organizational behavior to explain organizational phenomena
2. review and synthesize the literature in organizational behavior such that research gaps can be identified
3. evaluate and critique the conceptual models in academic and research articles in organizational behavior
4. develop conceptual models for studying and analyzing organizational behavior

450-132 วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรจัดกำรขั้นสูง 1 
(Advanced Research Methodology in Management I) 

3((3)-0-6) 

ปรัชญาการวิจยัทางการจดัการ การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันากรอบแนวคิด ในการ
วิจยั การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือ การพฒันาโครงร่างการวิจยั การเขียนรายงาน การวิจยัการ
ประเมินและวิพากษง์านวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยั จริยธรรมการวิจยั 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ประเมินและวิพากษก์ระบวนการวิจยัในบทความวิจยัทางดา้นการจดัการ
2. ประเมินจริยธรรมการวิจยั
3. พฒันากระบวนการวิจยัเพ่ือตอบโจทยปั์ญหาและค าถามการวิจยั
Philosophy of research methodology in management; review of related literature; developing research

conceptual frameworks; research design; data collection and instruments design; research proposal development; 
reporting of research findings; research evaluation and critique; literature review; and ethics in research 

Learning outcomes: Students are able to 
1. evaluate and critique the research process in research articles in management
2. evaluate ethics in research
3. develop research processes to address research problems and questions

450-133  วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรจัดกำรขั้นสูง 2      3((3)-0-6) 
(Advanced Research Methodology in Management II) 

 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: วิธีวิทยาการวิจยัการจดัการขั้นสูง 1 
Prerequisite: Advanced Research Methodology in Management I 
ปรัชญา หลกัการ และการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัแบบผสานวิธีทางการ

จดัการ การออกแบบวิจยัเชิงทดลองและก่ึงทดลอง การออกแบบการวิจยัท่ีมีนวตักรรม  
ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัแบบผสาน
2. ออกแบบการวิจยัเชิงทดลองและก่ึงทดลอง
3. ออกแบบการวิจยัท่ีมีนวตักรรม



4. เลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัท่ีตอบโจทยปั์ญหาและค าถามการวิจยั
Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research and mixed method research

in management; experimental and quasi-experimental research design; research design for innovative research 
Learning outcomes: Students are able to 
1. design qualitative, quantitative and mixed research
2. design experimental and quasi-experimental research
3. design innovative research
4. choose research designs that match research problems and questions

450-134     วิธีกำรทำงสถิติขั้นสูงส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 1    3((3)-0-6) 
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis I) 
ศึกษาข้อตกลงเบ้ืองต้นการวิเคราะห์พหุตัวแปร การวิเคราะห์พหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุ 

การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางและตวัแปรก ากับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์จดักลุ่ม  การวิเคราะห์แคนนอนิคลั การวิเคราะห์คอนจอยท์ มลัติไดเมนชันนอล 
สเกลลิ่ง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสถิติขั้นสูง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสถิติขั้นสูง
2. ประยุกตใ์ชส้ถิติขั้นสูงให้เหมาะสมกบัปัญหาและค าถามการวิจยั
A study of multivariate assumptions; multivariate analysis multiple regression analysis, mediation and

moderation analysis; MANOVA; factor analysis; discriminant analysis; cluster  analysis; canonical  analysis; conjoint 
analysis; multidimensional scaling; structural equation modeling analyses; and practicing data analysis by using advanced 
statistical software packages 

Learning outcomes: Students are able to 
1. analyze data using advanced statistical software packages
2. apply advanced statistics to specific research problems and questions

450-135     วิธีกำรทำงสถิติขั้นสูงส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 2    3((3)-0-6) 
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis II) 

 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะหข์อ้มูล 1 
Prerequisite: Advanced Statistical Methods for Data Analysis I 
ศึกษาหลกัการและการประยุกตใ์ชส้ถิติขั้นสูงในประเด็นการวิจยัทางการจดัการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมการ

วิเคราะห์พหุกลุ่ม การวิเคราะห์ถดถอยพหุระดบั โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบั และการวิเคราะห์ขอ้มูลระยะยาว การ
อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาการจดัการขอ้มูลท่ีสูญหาย การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีการแจกแจงไม่เป็นปกติ และฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสถิติขั้นสูง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลพหุระดบัและขอ้มูลระยะยาวดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสถิติขั้นสูง
2. ประยุกตใ์ชส้ถิติขั้นสูงให้เหมาะสมกบัปัญหาและค าถามการวิจยั



A study of principles and applications of currently available multivariate statistical methods to various 
social sciences research issues; techniques covered include multiple group analysis, multilevel regression analysis, 
multilevel structural equation modeling and longitudinal data analysis; discussions of data management problems 
involving incomplete data; analysis of data that do not follow a normal distribution; and practicing data analysis by using 
advanced statistical software packages 

Learning outcomes: Students are able to 
1. analyze hierarchical and longitudinal data using advanced statistical software packages
2. apply advanced statistics to specific research problems and questions

450-136 สัมมนำกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทำงกำรจดักำร 1  
(Seminar on Doctoral Research Development in Management I) 

2((1)-2-3) 

หัวขอ้และประเด็นการวิจยัท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงทิศทางการวิจยัในอนาคตทางดา้นการจดัการองคก์าร
และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการธุรกิจ และการจดัการภาครัฐ และการเสริมสร้างความรู้และทกัษะจ าเป็นเพ่ือการ
เป็นนกัวิจยัท่ีดี เช่น การสืบคน้ขอ้มูลฐานขอ้มูลเพ่ือการวิจยั และการคน้หาช่องว่างในวรรณกรรม   

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้หัวขอ้และประเด็นการวิจยัท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและในอนาคตเพ่ือก าหนดหัวขอ้วิจัยของ

ตนเอง 
2. ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการเขียนเอกสารเชิงหลกัการท่ีแสดงช่องว่างในการวิจยัได้
Current interesting research topics and areas and future research directions in organizational and human

resource management, business management, and public management; and enhancing necessary knowledge and skills to 
become a good researcher including searching research database and searching for gaps in the literature 

Learning outcomes: Students are able to 
1. apply current and future interesting research topics and issues to one’s own research
2. apply learned knowledge and skills to write up a solid concept paper that demonstrates research gaps

450-137 สัมมนำกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทำงกำรจัดกำร 2  
(Seminar on Doctoral Research Development in Management II) 

2((1)-2-3) 

การออกแบบการวิจยัในหัวขอ้และประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงทิศทางการออกแบบวิจยัในอนาคต
ทางด้านองค์การและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการธุรกิจ และการจดัการภาครัฐ และการเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะจ าเป็นเพ่ือการเป็นนักวิจยัท่ีดี เช่น การเขียนบทความวิชาการ การน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
และการตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ    

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ออกแบบการวิจยัของตนเองในหัวขอ้และประเด็นการวิจยัท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั
2. ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการพฒันาขอ้เสนอการวิจยัของตนเอง
Research design in interesting research areas in organizational and human resource management, business

management, and public management; and enhancing necessary knowledge and skills to become a good researcher 
including writing research articles, developing conference presentation skills, and publishing in domestic and 
international academic journals   



                 Learning outcomes: Students are able to 
1. design one’s own research using current and future interesting research topics and issues
2. apply learned knowledge and skills to develop one’s own research proposal

450-138 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation) 

48((0)-144-0) 

การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัปรากฏการณ์ด้านการจดัการ โดยครอบคลุมกระบวนการวิจยัทั้งหมด ประกอบด้วย 
การก าหนดวตัถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และ             การอภิปราย
ผลการวิจยั เป็นการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และสร้างความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. สามารถออกแบบการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสาขาวิชา

การจดัการ 
2. ด าเนินการวิจยัในทุกขั้นตอนไดอ้ย่างสมบูรณ์ในฐานะนกัวิจยัอิสระ

In-depth investigation into phenomena related to management studies; covering all research stages including
formulating research objectives, developing theoretical and conceptual frameworks and research methodology, 
conducting data analysis and offering recommendations for future improvement; research that demonstrates superior 
quality, creates a new body of knowledge and advances academia and professions 

Learning outcomes: Students are able to 
1. design high quality research that creates a new body of knowledge and advances the field of

management 
2. conduct research as an independent researcher that conforms rigorously to all stages of good research

450-230 ดุษฎีนิพนธ์   
(Dissertation) 

36((0)-108-0) 

การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัปรากฏการณ์ดา้นการจดัการ ครอบคลุมกระบวนการวิจยัทั้งหมด ประกอบดว้ย การ
ก าหนดวตัถุประสงค ์กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล และ การอภิปรายผลการวิจยั เป็น
การวิจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่และสามารถน าไปประยุกตเ์พ่ือตอบโจทยปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ออกแบบการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่และสามารถน าไปประยุกตเ์พ่ือตอบโจทยปั์ญหา

เชิงบริบทพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. ด าเนินการวิจยัในทุกขั้นตอนไดอ้ย่างสมบูรณ์ในฐานะนกัวิจยัอิสระ
In-depth investigation into phenomena related to management studies; covering all research stages

including formulating research objectives, developing theoretical and conceptual frameworks, research methodology, 
conducting data analysis and offering recommendations for research improvement; research that creates a new body of 
knowledge that can be used to properly address problems in the southern region context 

Learning outcomes: Students are able to 
1. design high quality research that creates a new body of knowledge that can be used to properly address

problems in the local context 



2. conduct research as an independent researcher that conforms rigorously to all stages of good research

450-240 ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(Module: Research in Organizational and Human Resource management) 

6((3)-6-9) 

 การวิจยัในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพ้ืนท่ีในหัวข้อด้านองค์การ พฤติกรรมองค์การ การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์การจดัการความรู้ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม การจดัการเชิง
เปรียบเทียบ การจดัการเชิงกลยุทธ์ การจดัการระหว่างประเทศ โดยเนน้ถึงความลึกในประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของ
แต่ละบุคคล การก ากบัติดตามดว้ยกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย ์การพฒันาความสามารถและทักษะการวิจยั การ
พฒันาขอ้เสนอการวิจยัและการศึกษาน าร่องในหัวขอ้ท่ีสนใจ   

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เ ช่ื อ มโยงประ เด็ น ปัญ ห าเชิ งบ ริบท พ้ืน ท่ี กับ แนวคิ ดทฤษ ฎีด้ าน อ งค์ก ารและก ารจัดก าร

ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการวิจยัท่ีชดัเจน 
2. ออกแบบการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาการวิจยัในพ้ืนท่ี

Research on area-based problems related to the topics of organizational management; organizational
behavior; human resource management; knowledge management; information technology management; managing 
change and innovation; comparative management, strategic management, international management; emphasis on depth 
of knowledge in the topics of students’ own choosing; monitoring and following up through the supervision of academic 
advisors; developing research knowledge and skills; developing a research proposal and conducting a pilot study on the 
topic of interest 

Learning outcomes: Students are able to 
1. link area-based problems with theories in organizational and human resource management
2. design high-quality research that seeks to address area-based problems

450-241 ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ 
(Module: Research in Business Management) 

6((3)-6-9) 

การวิจยัในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพ้ืนท่ีในในหัวขอ้ด้านการจดัการธุรกิจ ความรับผิดชอบทางสังคมของ
ธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์การจดัการ การจดัการโลจิสติกส์ การจดัการการท่องเท่ียว การจดัการเชิง
ประกอบการ และการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเนน้ถึงความลึกในประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
การก ากบัติดตามดว้ยกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย ์การพฒันาความสามารถและทกัษะการวิจยั การพฒันาขอ้เสนอ
การวิจยัและการศึกษาน าร่องในหัวขอ้ท่ีสนใจ  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เช่ือมโยงประเด็นปัญหาเชิงบริบทพ้ืนท่ีกบัแนวคิดทฤษฎีด้านการจดัการธุรกิจเพ่ือน าไปสู่การก าหนด

ประเด็นการวิจยัท่ีชดัเจน 
2. ออกแบบการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาการวิจยัในพ้ืนท่ี

Research on area-based problems related to the topics of social responsibility, marketing, financial
management, managerial economics, logistics management, tourism management, entrepreneurship management, 
international business management; emphasis on depth of knowledge in the topics of students’ own choosing; 
monitoring and following up through the supervision of academic advisors; developing research knowledge and skills; 



developing a research proposal and conducting a pilot study on the topic of interest 
Learning outcomes: Students are able to 
1. link area-based problems with theories in business management
2. design high-quality research that seeks to address area-based problems

450-242 ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐ 
(Module: Research in Public Management) 

6((3)-6-9) 

การวิจัยในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพ้ืนท่ีในในหัวขอ้ด้านการจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การบริหารการเงินการคลัง และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล การก ากับติดตามด้วยกระบวนการให้
ค าปรึกษาของอาจารย ์การพฒันาความสามารถและทกัษะการวิจยั การพฒันาขอ้เสนอการวิจยัและการศึกษาน าร่องใน
หัวขอ้ท่ีสนใจ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เช่ือมโยงประเด็นปัญหาเชิงบริบทพ้ืนท่ีกบัแนวคิดทฤษฎีด้านการจดัการภาครัฐเพ่ือน าไปสู่การก าหนด

ประเด็นการวิจยัท่ีชดัเจน 
2. ออกแบบการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาการวิจยัในพ้ืนท่ี

Research on area-based problems related to the topics of new public management, Public-Private
Partnership, public policy analysis, fiscal and financial systems, and good governance in the public sector; emphasis on 
depth of knowledge in the topics of students’ own choosing; monitoring and following up through the supervision of 
academic advisors; developing research knowledge and skills; developing a research proposal and conducting a pilot 
study on the topic of interest 

Learning outcomes: Students are able to 
1. link area-based problems with theories in public management
2. design high-quality research that seeks to address area-based problems
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