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ปรัชญาของหลักสู ตร
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็ นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพฒั นา
การนิ ย ม (Progressivism) โดยตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของการจัด การศึ ก ษาที่ ต้อ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ สภาพความ
เปลี่ยนแปลงโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ค้นคว้า และการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งจะ
นาไปสู่ ก ารเรี ยนรู ้ที่ ยง่ั ยืน ทั้งนี้ โดยใช้ก ระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ อ งมือ ในการพัฒ นาผูเ้ รี ยน ดังนั้น การจัดการศึก ษาของ
หลักสู ตรฯ จึงให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญ หา
เป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) และการเรี ยนรู ้โดยการ
บริ ก ารสั งคม (Service Learning) เพื่อ ผลิตดุษ ฎี บัณ ฑิตที่มีค วามรู ้อ ย่างลึก ซึ้ งในทฤษฎี หลัก การ และแนวคิดที่ส าคัญ ใน
สาขาวิชาการจัดการ และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ที่มีคุณูปการต่อสาขาวิชาและเป็ นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั บริ บทและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่หนึ่ง”
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสู ตร
PLO-1 แสดงความเป็ นผูน้ าในการตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อนทางจริ ยธรรม
PLO-2 พัฒนางานวิจยั ด้านการจัดการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
PLO-3 ประสานและท างานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาด้านการจัดการกับ ชุ ม ชน/พื้ น ที่ ในการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
PLO-4 สร้างสรรค์นวัตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านการจัดการโดยบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนใน
ระดับพื้นที่/ชุมชน
PLO-5 สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อชี้นาสังคม
PLO-6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจยั ได้ตรงตามเป้าหมาย

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่น้อยกว่า 48
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
450-100 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์*
(Statistics for Social Sciences Research)
450-101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการวิจยั ทางการจัดการ*
3((3)-0-6)
(Advanced English Skills for Management Research)
2. หมวดวิชาบังคับ
450-130 ทฤษฎีองค์การขั้นสูง
Advanced Organizational Theory
450-131 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การขั้นสูง
Advanced Theory in Organizational Behavior
450-132 วิธีวิทยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง 1
Advanced Research Methodology in Management I
450-133 วิธีวิทยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง 2
(Advanced Research Methodology in Management II)
450-134 วิธีการทางสถิติข้นั สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1
3((3)-0-6)
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis I)
450-135 วิธีการทางสถิติข้นั สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis II)
450-136 สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ 1
(Seminar on Doctoral Research Development in Management I)
450-137 สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ 2
(Seminar on Doctoral Research Development in Management II)
3. หมวดวิชาเลือก
450-240 ชุดวิชาการวิจยั ด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Module: Research in Organizational and Human Resource Management)
450-241 ชุดวิชาการวิจยั ด้านการจัดการธุรกิจ
(Module: Research in Business Management)
450-242 ชุดวิชาการวิจยั ด้านการจัดการภาครัฐ
(Module: Research in Public Management)

หน่ วยกิต
ไม่นับหน่ วยกิต
3((3)-0-6)

4. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
450-138
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
450-230
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)

48/36หน่ วยกิต
48(0-144-0)

22 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
2((1)-2-3)
6 หน่ วยกิต
6((3)-6-9)
6((3)-6-9)
6((3)-6-9)

36(0-108-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน 1.1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
450-138 ดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
450-138 ดุษฎีนิพนธ์

6(0-18-0)
6(0-18-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
450-138 ดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
450-138 ดุษฎีนิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)
ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
450-138 ดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
450-138 ดุษฎีนิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)

แผน 2.1
ปี ที่ 1
ภาคฤดูร้อน
450-100 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์*
450-101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการวิจยั ทางการจัดการ*
*ไม่นบั หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
450-130 ทฤษฎีองค์การขั้นสูง
450-132 วิธีวิทยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง 1
450-134 วิธีการทางสถิติข้นั สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1
450-136 สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
450-131 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การขั้นสูง
450-133 วิธีวิทยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง 2
450-135 วิธีการทางสถิติข้นั สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2
450-137 สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ 2
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
450-240 ชุดวิชาการวิจยั ด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรื อ
450-241 ชุดวิชาการวิจยั ด้านการจัดการธุรกิจ
หรื อ
450-242 ชุดวิชาการวิจยั ด้านการจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ ให้เลือกเรี ยน 1 รายวิชา 450-xxx ชุดวิชาการวิจยั ด้าน……….
ภาคการศึกษาที่ 2
450-230 ดุษฎีนิพนธ์
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
450-230 ดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
450-230 ดุษฎีนิพนธ์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)

6((3)-6-9)
6((3)-6-9)
6((3)-6-9)

12(0-36-0)

12(0-36-0)
12(0-36-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO-1 แสดงความเป็ นผูน้ าใน 1) ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
การตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหา โดยให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทาง
ที่มีความซับซ้อนทางจริ ยธรรม จริ ยธรรมการวิจยั ตั้งแต่การกาหนดหัวข้อ
การวิจยั การตั้งคาถามวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การกาหนดระเบียบวิธีวจิ ยั
การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การรายงานผลการวิจยั ทั้งนี้เพื่อส่งเสริ ม
จริ ยธรรมการเป็ นนักวิชาการ และความ
รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและต่อสังคม ความ
เคารพในสิ ทธิและศักดิ์ศรี ของผูร้ ่ วมงานและ
ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
2) การให้คาแนะนาและการกากับดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์

กลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้
1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ วิธีวทิ ยาการวิจยั การ
จัดการขั้นสูง วิธีการทางสถิติข้ นั สูง
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎี
บัณฑิตทางการจัดการ
2) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ ในรายวิชาชุดวิชาการ
วิจยั ทั้ง 3 ชุดวิชา และรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่
ส่งเสริ มจริ ยธรรมด้านการวิจยั เพือ่
ประกอบการประเมินผลการเรี ยน
และ/หรื อประกอบเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา เช่น การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการ
3) วัดและประเมินผลจากการสอบ
ปากเปล่าเพื่อประเมินความรอบรู ้
(Oral Examination)
PLO-2 พัฒนางานวิจยั ด้านการ 1) ใช้กรณี ศึกษาและปั ญหาการวิจยั จริ ง
1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
จัดการได้อย่างถูกต้องตามหลัก เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กกาหนดหัวข้อการวิจยั
เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
วิชาการและตอบโจทย์ความ
การตั้งคาถามวิจยั และการกาหนดระเบียบวิธี ดังกล่าว ได้แก่ วิธีวทิ ยาการวิจยั การ
ต้องการของประเทศ
วิจยั ที่เหมาะสมกับปั ญหาการวิจยั
จัดการขั้นสูง วิธีการทางสถิติข้ นั สูง
2) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสได้
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ทดลองสร้างเครื่ องมือวิจยั จริ ง (Research
สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎี
Instruments) เก็บข้อมูลจริ ง (Data
บัณฑิตทางการจัดการ
Collection) วิเคราะห์ขอ้ มูลจริ ง (Data
2) ประเมินผลจากการสอบวัด
Analysis) โดยให้นกั ศึกษาใช้เครื่ องมือทาง
คุณสมบัติก่อนที่จะเริ่ มทาดุษฎีนิพนธ์
สถิติที่หลากหลายให้เหมาะสมกับประเภท
ของข้อมูลและหัวข้อวิจยั รวมทั้งนาเสนอ
3) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

PLO-3 ประสานและทางานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาด้านการจัดการกับ
ชุมชน/พื้นที่ในการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
ผลการวิจยั ในรู ปแบบบทความวิจยั
(Research Articles)
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาวิพากษ์งานวิจยั
(Article Review) จากวารสารวิชาการใน
ฐานะผูอ้ ่านงานวิจยั (Reviewer)
4) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาส่งบทความวิชาการ
ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมีอาจารย์
ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนา ซึ่งถือเป็ นการเสริ มให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทาวิจยั
5) การให้คาแนะนาและการกากับดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจยั เน้นทักษะการ
กระตุน้ ทางปั ญญาผ่านการทางานอย่าง
ใกล้ชิดกับนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษามีโอกาส
เรี ยนรู ้ และ/หรื อมีส่วนร่ วมกับงานวิจยั หรื อ
โครงงานวิจยั ที่อาจารย์ที่ปรึ กษากาลังทาอยู่
1) จัด การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ างเสริ ม ความ
เข้าใจในปั ญ หาความต้องการของหน่ วยงาน
ในพื้นที่/ชุมชน รวมทั้งการประสานงาน การ
ทางานเชิ งบูรณาการ และการสร้างเครื อข่าย
กั บ ห น่ วยงาน ใน พื้ น ที่ /ชุ ม ช น โด ยน า
ก ร ณี ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ บ ริ บ ท ใน ภ าค ใ ต้
มาประกอบการเรี ยนการสอน
2) จัดการเรี ยนการสอนที่สร้างเสริ ม
ประสบการณ์ให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสสัมผัส
หรื อเห็นตัวอย่างที่ดีของนักวิจยั ที่มีความเป็ น
เลิศด้านการทาวิจยั เชิงพื้นที่
3) จัดการเรี ยนการสอนที่สร้างเสริ ม
ประสบการณ์ให้นกั ศึกษาโดยเรี ยนเชิญ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ งมาร่ วมบรรยายในชั้นเรี ยน
เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ และพานักศึกษาไปดูงาน
ในองค์กรหรื อพื้นที่การวิจยั
4) การให้คาแนะนาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี
นิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจยั
เน้นทักษะการกระตุน้ ทางปั ญญาผ่านการ

กลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้
ทาดุษฎีนิพนธ์ ในรายวิชาชุดวิชาการ
วิจยั ทั้ง 3 ชุดวิชา และรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความสาคัญ
ของปั ญหาและคุณค่าของงานวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นการ
วิเคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอ้างอิง
ที่มีคุณภาพ และระเบียบวิธีวจิ ยั ที่
สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อย่าง
เหมาะสม โดยระเบียบวิธีวจิ ยั จะต้อง
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ รายวิชาทฤษฎีข้ นั สูง
วิธีวทิ ยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง
วิธีการทางสถิติข้ นั สูงสาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และสัมมนาการ
พัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ทางการจัดการ
2) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ ในรายวิชาชุดวิชาการ
วิจยั ทั้ง 3 วิชา และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
โดยพิจารณาจากความสาคัญของ
ปั ญหาและคุณค่าของงานวิจยั ต่อ
บริ บทพื้นที่โดยให้หน่วยงาน โดย
พื้นที่เป้ าหมายได้มีส่วนร่ วมในการ
ประเมินความสาคัญของปั ญหาและ
คุณค่าของงานวิจยั ต่อบริ บทพื้นที่

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

PLO-4 สร้างสรรค์นวัตกรรม
หรื อองค์ความรู ้ใหม่ทางด้าน
การจัดการโดยบูรณาการข้าม
ศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน
ในระดับพื้นที่/ชุมชน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
ทางานอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา รวมทั้ง
นักศึกษามีโอกาสเรี ยนรู ้ และ/หรื อมีส่วน
ร่ วมกับงานวิจยั หรื อโครงงานวิจยั ที่อาจารย์ที่
ปรึ กษากาลังทาอยู่
1) ให้ความรู ้ในสาขาวิชาการและศาสตร์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย
การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน การ
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้กรณี ศึกษา และการนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
2) ให้นกั ศึกษาอ่านบทความวิชาการจาก
วารสารวิชาการระดับแนวหน้าของโลก
(Top Journals)
3) สอนการใช้เครื่ องมือการสื บค้นบทความ
วิชาการจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
4) มอบหมายให้นกั ศึกษาทาการทบทวน
วรรณกรรม (Literature Review) เพื่อแสดง
ช่องว่างในการทาวิจยั รวมทั้งโอกาสในการ
ทาวิจยั เพื่อต่อยอดงานวิจยั ของนักวิชาการ
ในระดับโลก
5) การให้คาแนะนาและการกากับดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจยั โดยเน้นการ
แนะนาหนังสื อ ตารา และบทความวิจยั
6) พัฒนาเครื อข่ายนักศึกษาในระดับปริ ญญา
เอกในระดับประเทศ หรื อ นานาชาติเพื่อ
ส่งเสริ มให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางด้าน
การวิจยั เช่น การศึกษาดูงานในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเครื อข่ายนักศึกษา
ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้

1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ รายวิชาทฤษฎีข้ นั สูง
และสัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ
2) ประเมินผลจากการสอบวัด
คุณสมบัติก่อนที่จะเริ่ มทาดุษฎีนิพนธ์
3) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ ในรายวิชาชุดวิชาการ
วิจยั ทั้ง 3 แขนง และรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความสาคัญ
ของปั ญหาและคุณค่าของงานวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นการ
วิเคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอ้างอิง
ที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO-5 สื่ อสารถ่ายทอดองค์
ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อ
ชี้นาสังคม

PLO-6 เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิจยั ได้ตรง
ตามเป้ าหมาย

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์ เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
ระหว่างบุคคล การยอมรับความแตกต่างและ ดังกล่าว ได้แก่ รายวิชาทฤษฎีข้ นั สูง
ความหลากหลาย
วิธีวทิ ยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง
2) มอบหมายให้นกั ศึกษาอ่านบทความ
และสัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับ
วิชาการแล้วนาเสนอเพื่อนร่ วมชั้น หรื อ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการ
มอบหมายให้เป็ นผูน้ าการสนทนาในชั้นเรี ยน 2) พิจารณาความสามารถในการ
3) สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมการประชุม นาเสนอและการป้ องกันดุษฎีนิพนธ์
วิชาการ เพื่อเสริ มประสบการณ์ในฐานะของ 3) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอ
ผูน้ าเสนอผลงาน และผูป้ ระเมินการนาเสนอ ในที่ประชุมวิชาการ
รวมถึงเพื่อให้นกั ศึกษาได้เห็นตัวอย่างที่ดี
4) วัดและประเมินผลจากการสอบ
และมีโอกาสได้มีปฏิสมั พันธ์กบั นักวิชาการ ปากเปล่าเพื่อประเมินความรอบรู ้
และนักวิจยั รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันอื่น (Oral examination)
ๆ
5) วัดและประเมินผลจากผลงาน
4) การให้คาแนะนาและการกากับดูแลโดย
วิชาการที่ส่งไปตีพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
6) วัดและประเมินผลจาก
5) ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
ความสามารถในการสอน เช่น ผ่าน
กิจกรรมกับวารสารทางวิชาการของคณะฯ
การช่วยสอน (Teaching Assistant)
เพื่อส่งเสริ มศักยภาพในการสื่ อสารใน
แนวทางวิชาการที่เหมาะสม และสร้างการ
ปลูกฝังเรื่ องการสื่ อสารทางวิชาการโดยเน้น
คุณภาพและจริ ยธรรม
1) สอนการใช้เครื่ องมือการสื บค้นบทความ 1) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาการจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
เรี ยนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรม
2) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสได้
ดังกล่าว ได้แก่ วิธีวทิ ยาการวิจยั การ
ทดลองสร้างเครื่ องมือวิจยั จริ ง (Research
จัดการขั้นสูง วิธีการทางสถิติข้ นั สูง
Instruments) เก็บข้อมูลจริ ง (Data
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
Collection) วิเคราะห์ขอ้ มูลจริ ง (Data
สัมมนาการพัฒนางานวิจยั ระดับดุษฎี
Analysis) โดยให้นกั ศึกษาใช้เครื่ องมือทาง
บัณฑิตทางการจัดการ
สถิติที่หลากหลายให้เหมาะสมกับประเภท
2) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ของข้อมูลและหัวข้อวิจยั รวมทั้งนาเสนอ
ทาดุษฎีนิพนธ์ ในรายวิชาชุดวิชาการ
ผลการวิจยั ในรู ปแบบบทความวิจยั
วิจยั ทั้ง 3 ชุดวิชา และรายวิชาดุษฎี
(Research Articles)
นิพนธ์ โดยพิจารณาจากความสาคัญ
ของปั ญหาและคุณค่าของงานวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ น การ
วิเคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งอ้างอิง

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ และระเบียบวิธีวจิ ยั ที่
สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อย่าง
เหมาะสม โดยระเบียบวิธีวจิ ยั จะต้อง
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์
(Statistics for Social Sciences Research)
การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์อานาจในการทดสอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย สถิตินอนพาราเมทริ ก และการใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรู ป
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรู ปสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาและคาถามการวิจยั
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
450-100

3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษขั้นสู งสำหรับกำรวิจัยทำงกำรจัดกำร
(Advanced English Skills for Management Research)
ทัก ษะภาษาอังกฤษขั้นสู งส าหรับนัก วิจ ัยด้านการจัดการ ฝึ กฝนทัก ษะการอ่าน การสั งเคราะห์และการสรุ ป
ใจความส าคัญ ในภาษาอังกฤษจากบทความวิชาการ ตารา และผลงานวิจยั ทางด้านการจัดการ การพัฒนาทักษะการเขียน
บทความทบทวนวรรณกรรมทางด้านการจัดการ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. สังเคราะห์และสรุ ปใจความสาคัญจากบทความวิชาการ ตารา และผลงานวิจยั ทางด้านการจัดการที่เขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2. ทบทวนวรรณกรรมทางด้านการจัดการเป็ นภาษาอังกฤษ
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
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3((3)-0-6)
ทฤษฎีองค์กำรขั้นสู ง
(Advanced Organizational Theory)
มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจยั เชิงประจักษ์ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของ
องค์การ กลยุทธ์องค์การ และการออกแบบองค์การ และผลการดาเนินงานขององค์การ การวิเคราะห์องค์การตามแนวคิด
ทฤษฎีองค์การที่สาคัญ เช่น ทฤษฎีตวั แทน ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร ทฤษฎีสถาบัน และทฤษฎีนิเวศวิทยาประชากร การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงแข่งขันระหว่างองค์การ การปรับตัวขององค์การ การปรับโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบเพื่อ
ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมเพื่อทาให้มีผลการดาเนินงานที่กา้ วหน้า
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. นาทฤษฎีองค์การไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในองค์การ
2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การจนเห็นช่องว่างการวิจยั
3. ประเมินและวิพากษ์กรอบแนวคิดการวิจยั ในบทความวิชาการและบทความวิจยั ที่ในด้านทฤษฎีองค์การ
4. พัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานระดับองค์การ
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
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3((3)-0-6)
ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กำรขั้นสู ง
(Advanced Theory in Organizational Behavior)
มุมมองเชิ งทฤษฎีและผลการวิจยั เชิงประจักษ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจาก
สาขาจิ ตวิทยา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เชิ งพฤติกรรม การศึกษาเกี่ ยวกั บพฤติก รรมของปั จเจกบุคคล
บุคลิกภาพ ค่านิยม การรับรู ้ อารมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับงาน แรงจูงใจในการทางาน พฤติกรรมกลุ่มและทีมงาน ภาวะผูน้ า
อานาจและการเมืองในองค์การ การจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ และการออกแบบองค์การ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. นาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในองค์การจนเห็นช่องว่างการวิจยั
2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมทางด้านพฤติกรรมองค์การ
3. ประเมิ นและวิพากษ์ ก รอบแนวคิ ดการวิจ ัยในบทความวิชาการและบทความวิจ ัย ทางด้านพฤติก รรม
องค์การ
4. พัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ดา้ นพฤติกรรมองค์การ
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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
3((3)-0-6)
วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรจัดกำรขั้นสู ง 1
(Advanced Research Methodology in Management I)
ปรัชญาการวิจยั ทางการจัดการ การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด ในการ
วิจยั การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูลและเครื่ องมือ การพัฒนาโครงร่ างการวิจยั การเขี ยนรายงาน การวิจยั การ
ประเมินและวิพากษ์งานวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยั จริ ยธรรมการวิจยั
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ประเมินและวิพากษ์กระบวนการวิจยั ในบทความวิจยั ทางด้านการจัดการ
2. ประเมินจริ ยธรรมการวิจยั
3. พัฒนากระบวนการวิจยั เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและคาถามการวิจยั
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
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วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรจัดกำรขั้นสู ง 2
3((3)-0-6)
(Advanced Research Methodology in Management II)
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: วิธีวิทยาการวิจยั การจัดการขั้นสูง 1
Prerequisite: Advanced Research Methodology in Management I
ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั แบบผสานวิธีทางการ
จัดการ การออกแบบวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจยั ที่มีนวัตกรรม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั แบบผสาน
2. ออกแบบการวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
3. ออกแบบการวิจยั ที่มีนวัตกรรม
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4. เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั ที่ตอบโจทย์ปัญหาและคาถามการวิจยั
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 วิธีกำรทำงสถิติข้นั สู งสำหรับกำรวิเครำะห์ ข้อมูล 1
3((3)-0-6)
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis I)
ศึก ษาข้อ ตกลงเบื้ อ งต้นการวิเคราะห์ พ หุ ตัว แปร การวิเคราะห์ พ หุ ตัว แปร การวิเคราะห์ ถ ดถอย เชิ งพหุ
การวิเคราะห์ตัว แปรคั่นกลางและตัว แปรก ากับ การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์อ งค์ประกอบ
การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิเคราะห์จดั กลุ่ม การวิเคราะห์แคนนอนิคลั การวิเคราะห์คอนจอยท์ มัลติไดเมนชันนอล
สเกลลิง่ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสถิติข้นั สูง
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสถิติข้นั สูง
2. ประยุกต์ใช้สถิติข้นั สูงให้เหมาะสมกับปัญหาและคาถามการวิจยั
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 วิธีกำรทำงสถิติข้นั สู งสำหรับกำรวิเครำะห์ ข้อมูล 2
3((3)-0-6)
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis II)
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: วิธีการทางสถิติข้นั สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1
Prerequisite: Advanced Statistical Methods for Data Analysis I
ศึกษาหลักการและการประยุกต์ใช้สถิติข้นั สู งในประเด็นการวิจยั ทางการจัดการที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
วิเคราะห์พหุกลุ่ม การวิเคราะห์ถดถอยพหุระดับ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะยาว การ
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการจัดการข้อมูลที่สูญหาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่การแจกแจงไม่เป็ นปกติ และฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสถิติข้นั สูง
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับและข้อมูลระยะยาวด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสถิติข้นั สูง
2. ประยุกต์ใช้สถิติข้นั สูงให้เหมาะสมกับปัญหาและคาถามการวิจยั

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
2((1)-2-3)
สัมมนำกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทำงกำรจัดกำร 1
(Seminar on Doctoral Research Development in Management I)
หัวข้อและประเด็นการวิจยั ที่น่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงทิศทางการวิจยั ในอนาคตทางด้านการจัดการองค์การ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ และการเสริ มสร้างความรู ้และทักษะจาเป็ นเพื่อการ
เป็ นนักวิจยั ที่ดี เช่น การสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั และการค้นหาช่องว่างในวรรณกรรม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ประยุก ต์ใช้หัว ข้อ และประเด็นการวิจยั ที่น่าสนใจในปั จ จุบันและในอนาคตเพื่อก าหนดหัว ข้อ วิจ ัยของ
ตนเอง
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการเขียนเอกสารเชิงหลักการที่แสดงช่องว่างในการวิจยั ได้
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
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2((1)-2-3)
สัมมนำกำรพัฒนำงำนวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทำงกำรจัดกำร 2
(Seminar on Doctoral Research Development in Management II)
การออกแบบการวิจยั ในหัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงทิศทางการออกแบบวิจยั ในอนาคต
ทางด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ และการเสริ มสร้างความรู ้และ
ทักษะจาเป็ นเพื่อการเป็ นนักวิจยั ที่ดี เช่น การเขียนบทความวิชาการ การนาเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
และการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ออกแบบการวิจยั ของตนเองในหัวข้อและประเด็นการวิจยั ที่น่าสนใจในปัจจุบนั
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการพัฒนาข้อเสนอการวิจยั ของตนเอง
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
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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
48((0)-144-0)
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการจัดการ โดยครอบคลุมกระบวนการวิจยั ทั้งหมด ประกอบด้วย
การก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธี วิจ ัย การวิเคราะห์ข ้อ มูล และ
การอภิปราย
ผลการวิจยั เป็ นการวิจยั ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. สามารถออกแบบการวิจยั ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสาขาวิชา
การจัดการ
2. ดาเนินการวิจยั ในทุกขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะนักวิจยั อิสระ
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
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36((0)-108-0)
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดา้ นการจัดการ ครอบคลุมกระบวนการวิจยั ทั้งหมด ประกอบด้วย การ
กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธี วิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ การอภิปรายผลการวิจยั เป็ น
การวิจยั ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ออกแบบการวิจยั ที่มีคุณภาพสู งที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ปัญหา
เชิงบริ บทพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. ดาเนินการวิจยั ในทุกขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะนักวิจยั อิสระ
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
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2. conduct research as an independent researcher that conforms rigorously to all stages of good research
6((3)-6-9)
ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
(Module: Research in Organizational and Human Resource management)
การวิจยั ในประเด็นปั ญ หาเชิงบริ บทพื้นที่ในหัวข้อด้านองค์การ พฤติกรรมองค์การ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการความรู ้ การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การจัดการเชิง
เปรี ยบเทียบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่ศึกษาตามความสนใจของ
แต่ละบุคคล การกากับติดตามด้วยกระบวนการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ การพัฒนาความสามารถและทักษะการวิจยั การ
พัฒนาข้อเสนอการวิจยั และการศึกษานาร่ องในหัวข้อที่สนใจ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เชื่ อ มโยงป ระเด็ น ปั ญ ห าเชิ งบ ริ บ ท พื้ น ที่ กั บ แน ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ด้ า น อ งค์ ก าร แล ะก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการวิจยั ที่ชดั เจน
2. ออกแบบการวิจยั ที่มีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาการวิจยั ในพื้นที่
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
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6((3)-6-9)
ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
(Module: Research in Business Management)
การวิจยั ในประเด็นปั ญ หาเชิงบริ บทพื้นที่ในในหัวข้อด้านการจัดการธุรกิจ ความรับผิดชอบทางสังคมของ
ธุรกิจ การตลาด การบริ หารการเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการเชิง
ประกอบการ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่ศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล
การกากับติดตามด้วยกระบวนการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ การพัฒนาความสามารถและทักษะการวิจยั การพัฒนาข้อเสนอ
การวิจยั และการศึกษานาร่ องในหัวข้อที่สนใจ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เชื่อมโยงประเด็นปั ญ หาเชิ งบริ บทพื้นที่กบั แนวคิดทฤษฎี ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อ นาไปสู่ ก ารกาหนด
ประเด็นการวิจยั ที่ชดั เจน
2. ออกแบบการวิจยั ที่มีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาการวิจยั ในพื้นที่
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;
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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
6((3)-6-9)
ชุดวิชำกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐ
(Module: Research in Public Management)
การวิจ ัยในประเด็นปั ญ หาเชิ งบริ บทพื้นที่ในในหัว ข้อ ด้านการจัดการภาครัฐ การบริ ห ารภาครัฐแนวใหม่
ความร่ วมมือภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การบริ ห ารการเงินการคลัง และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่ศึก ษาตามความสนใจของแต่ล ะบุคคล การก ากับติดตามด้วยกระบวนการให้
คาปรึ ก ษาของอาจารย์ การพัฒนาความสามารถและทักษะการวิจยั การพัฒนาข้อ เสนอการวิจยั และการศึกษานาร่ อ งใน
หัวข้อที่สนใจ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้: ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เชื่อมโยงประเด็นปั ญ หาเชิงบริ บทพื้นที่กบั แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการภาครัฐเพื่อนาไปสู่ การกาหนด
ประเด็นการวิจยั ที่ชดั เจน
2. ออกแบบการวิจยั ที่มีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาการวิจยั ในพื้นที่
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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