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วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุล
ตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน 

2. พัฒนาก าลังคนในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การ หน่วยงาน และการน าทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีความยั่งยืน 

3. สนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย และผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1. คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการ หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ และ
ประสบการณ์การวิจัย 

หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์
การวิจัย 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ. 
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มี 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

แบบ 1.1   
วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 12 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องก าหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้ตรงกับวิชาเลือกที่ต้องการศึกษา ซึ่งจ าแนกเป็น  

1) การจัดการภาครัฐ 2) การจัดการธุรกิจ 3) การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  4) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  และ 5) การจัดการสิ่งแวดล้อม   
 

แบบ 2.1   
วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60   หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นแบบ S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ไม่นับหน่วยกิตใน
การจบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการจัดการ สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชา
เสริมพื้นฐานต่อไปนี้ 
761 801 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร  3(3-0-6) 
 (Applied Multivariate Statistics) 
761 802 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 (Academic English for Postgraduate students) 
 

1. หลักสูตร แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ดังนี้    
1.1 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกติ 

761 811 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 : การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  3(2-2-5) 
 และวิธีวิทยาการวิจัย 
 (Operational Research Seminar I : Development of Thesis Topic  
 and Research Methodology) 
761 812 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 : การสร้างกรอบทฤษฎี  3(2-2-5) 
 และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 (Operational Research Seminar II : Theoretical and Conceptual  
 Framework Construction) 
761 813 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 : กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 3(2-2-5) 
 และวิเคราะห์ข้อมูล 

 (Operational Research Seminar III : Data Collection and Analysis 
 Process) 
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761 814 สัมมนาวจิัยเชิงปฏิบัติการ 4 : การเขียนผลการวิจัย 3(2-2-5) 
 และการเตรียมการน าเสนอผลการวิจัย 
 (Operational Research Seminar IV : Research Writing  
 and Presentation Preparation) 
 

1.2 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
761 881 ดุษฎนีิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

2. หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังนี้    
2.1 รายวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต  

761 821 ปรัชญาแห่งศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Philosophy of Science) 
761 822 พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Development) 
761 823 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 
 (Qualitative Research Methodology) 
761 824 การจัดการหลังนวสมยั 3(3-0-6) 
 (Postmodern Management) 
761 825 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 (Quantitative Research Methodology) 
761 826 สัมมนาการวิจัยการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Management Research) 
 

2.2 รายวิชาเลือก  จ านวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษาต้องเรียนทั้ง 2 รายวิชาตามวิชาเลือกที่เลือกเรียน และตรงกับประเด็นปัญหาการวิจัย
หลักในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ 

(1) การจัดการภาครัฐ 
761 831 สัมมนาการจัดการภาครัฐ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Public Management I) 
761 832 สัมมนาการจัดการภาครัฐ 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Public Management II) 
 

(2) การจัดการธุรกจิ 
761 841 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Business Management I) 
761 842 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Business Management II) 
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(3) การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
761 851 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 และการท่องเที่ยว 1  
 (Seminar in Hospitality and Tourism Management I) 
761 852 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 และการท่องเที่ยว 2  
 (Seminar in Hospitality and Tourism Management II) 
 

(4) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
761 861 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Human Resource Management I) 
761 862 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Human Resource Management II) 
 

(5) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
761 871 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Environmental Management I) 
761 872 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Environmental Management II) 
 

2.3 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
761 882 ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
761 801 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 (Applied Multivariate Statistics) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การประยุกต์วิธีการสถิติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายมิติในการวิจัยทางการจัดการ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ การ
วิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยหลายตัวแปร  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การ
ประยุกต์โครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม 
 Application of multivariate statistical method; multidimensional relationships in 
management research; multivariate analysis of variance; discriminant analysis; logistic regression analysis; 
factor analysis; cluster analysis; multiple regression analysis; canonical correlation analysis; applications 
of causal structure modeling. 
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761 802 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 (Academic English for Postgraduate students) 
 เงื่อนไข :  1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
      ภาษาต่างประเทศอีก 
 ประเภทของข้อความวิชาการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การสรุปความและการเขียนใหม่ การเขียน 
อนุเฉท การบรรยายแผนภูมิและตารางข้อมูล การอ่านและการเขียนบทคัดย่อ การอ่านบทความวิชาการและบทความวิจัย 
ทักษะการน าเสนอเชิงวิชาการ 
 Academic genre; reading skills development; summarizing and paraphrasing; writing a 
paragraph; describing trends; reading and writing abstracts; reading academic and research papers; 
academic presentation skills. 
 
761 811 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 : การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 3(2-2-5) 
 และวิธีวิทยาการวิจัย   
 (Operational Research Seminar I : Development of Thesis Topic  
 and Research Methodology) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความส าคัญของปัญหาการวิจัย ความส าคัญของหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากที่ค้นพบ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือ การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล เทคนิควิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูล  
 Selected research problems in the area of management; significance of research 
problems; significance of thesis topics; data sources; expected benefits; conceptual framework in 
research; and theories related to research instruments; quality development of research instruments; 
methods of data collection. 
   
761 812 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 : การสร้างกรอบทฤษฎี 3(2-2-5) 
 และกรอบแนวคิดการวิจัย   
 (Operational Research Seminar II : Theoretical and Conceptual  
 Framework Construction) 
 วิชาบังคับก่อน :  761 811 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 : การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
              และวิธีวิทยาการวิจัย 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมในการสร้างกรอบทฤษฎี และกรอบแนวคิดรวบยอดของการวิจัย 
การน าเสนอผลการพัฒนากรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดรวบยอด ตรงกับปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้จาก
การบูรณาการ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และหลักสากลภาพที่มาจากผลการวิจัยต่างๆ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
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 Literature review for theoretical and conceptual research framework construction; 
Presentation of the constructed theoretical and conceptual framework comparing with issues and 
research objective, based on the integration of theories, principles, concepts and generalizations; 
discussion amongs the participants, invited experts from public and private sectors and the thesis 
advisory committee.   
 
761 813 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 : กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 3(2-2-5) 
 และการวิเคราะห์ข้อมูล    
 (Operational Research Seminar III : Data Collection and Analysis  
 Process) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 812 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 : การสร้างกรอบทฤษฎี 
    และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิพากษ์วิจารณ์ข้อค้นพบจากการวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 Processes of data collection and analysis; techniques of data gathering; statistics used in 
data analysis; interpretation of the analyzed data; critical discussions of the research results; discussions 
among the participants, invited experts from public and private sectors and the thesis advisory 
committee.  
 
761 814 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 : การเขียนผลการวิจัยและการเตรียม 3(2-2-5) 
 การน าเสนอผลการวิจัย        
 (Operational Research Seminar IV : Research Writing and  
 Presentation Preparation) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 813 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 : กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
  และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 น าเสนอร่างองค์รวมของรายงานผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบต่อที่ประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา และตอบข้อซักถาม เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์  
 Presentation of research findings in the seminar/workshop sessions, in which the 
participants, invited internal and external experts discuss and exchange opinion and give suggestions to 
help validate the thesis. 
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761 821 ปรัชญาแห่งศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Science) 
 เนื้อหาและวิธีการในการศึกษาปรัชญา ส านักคิดปรัชญา เนื้อหา และวิธีการศึกษาปรัชญาว่าด้วยความรู้ 
ปรัชญากับทฤษฎีความรู้ การค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับกุศโลบายในการวิจัย การใช้เหตุผล
ในการวิจัย การอธิบาย การท านาย การตั้งกรอบทฤษฎี แนวเทคนิคการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการวิจัยแบบต่างๆ เพื่อสร้างหรือทดสอบทฤษฎี ตรรกวิธีในการทดสอบทฤษฎี 
 Content and methods of philosophical studies; philosophical schools of thought; 
content and methods of studying philosophical epistemology; philosophy and theories of knowledge; 
scientific knowledge inquiry; scientific knowledge and research strategy; reasoning in research 
conduction; theoretical framework formulation; techniques of scientific inquiry; the relationship 
between various research methods for theory construction and verification; logic in theory verification.     
  
761 822 พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Development) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ การจัดการองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม 
การจูงใจ ภาวะผู้น าในองค์การ การวางแผนองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้งวัฒนธรรมองค์การ การจัดการองค์การ
เรียนรู้ บทบาทและวิธีการที่นักบริหารจัดการประยุกต์ มโนมติ และทฤษฎีพฤติกรรมองค์การในการบริหารจัดการองค์การ
ยุคหลังนวสมัย 
 Theories and concepts of organizational behavior; organizational development; 
organizational management group behavior; motivation; organizational leadership; organizational 
planning; communication; conflict; organizational culture; learning organization management; roles 
played and methods applied by executives; concepts and organizational behavior theory in managing 
post-modern organization. 
 
761 823 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Qualitative Research Methodology) 
 ปรัชญา สมมติฐาน และวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งประเด็นวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความและการน าเสนองานผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 Philosophy, hypotheses, and methodology of qualitative research; problem inquiry for 
qualitative research; instrument construction, data collection, data verification and validition, data 
analysis in qualitative research; article writing and presentation of qualitative research results. 
 
761 824 การจัดการหลังนวสมัย 3(3-0-6) 
 (Postmodern Management) 
 ทฤษฎีการจัดการ มโนมติและนวัตกรรมการบริหารจัดการ ยุคหลังนวสมัย รูปแบบของการจัดการ
สมัยใหม ่และหลังนวสมัย ความท้าทายที่นักบริหารจัดการประสบในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทักษะของนักบริหาร
ในการรับมือความท้าทาย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการข้ามวัฒนธรรม 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หน้า 8 

 Management theories; concepts and innovations of postmodern management; modern 
and postmodern management styles; current and future challenges encountered by executives; 
management skills for handling challenges; information technology management; risk management; 
conflict management; change management; cross cultural management. 
 
761 825 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Research Methodology) 
 ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ จริยศาสตร์ของการวิจัย การสร้างกรอบ
ทฤษฎีกรอบแนวความคิด และกรอบปฏิบัติการวิจัย การวัดค่าตัวแปร การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติที่
เหมาะสม และการน าเสนอผลการวิจัย 
 Theories and operational guidelines of quantitative research processes; research ethics; 
theoretical, conceptual and operational framework construction; variable measurement; research 
design; data collection techniques; appropriate statistics selection; research results presentation. 
 
761 826 สัมมนาการวิจัยการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Management Research)  
             การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการจัดการ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเน้นองค์ความรู้ 
แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอแนวทาง การวิจัยการจัดการในอนาคต  
             มีการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
 Literature review of past and current management research with emphasis on body of 
knowledge, concepts and theories in management; analysing, criticizing, and presenting outlines of 
future management research.  
          A domestic or oversea field trip included. 
 
761 831 สัมมนาการจัดการภาครัฐ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Public Management I) 
 สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ กระบวนทัศน์และแนวการศึกษาตั้งแต่การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ เป้าหมายของการจัดการภาครัฐที่มีความส าคัญต่อความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและประชาชน  การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
จัดการภาครัฐ 
 Seminar in theories and concepts of public management; paradigms and approaches 
from traditional to modern eras; modern public service; good governance and public management; 
goals of public management essential for equality and equity in society; public and people benefits; 
knowledge and new paradigm synthesizing in public management. 
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761 832 สัมมนาการจัดการภาครัฐ 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Public Management II) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 831 สัมมนาการจัดการภาครัฐ 1 
 สัมมนาเก่ียวกับระบบสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รูปแบบความสัมพันธ์ ความร่วมมือและประสานกิจกรรมระหว่างภาคต่างๆ 
กระบวนการแปรสภาพ และถ่ายโอนกิจการภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน การวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย บทบาทของภาครัฐต่อการระดม
ศักยภาพและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 Seminar in social system, politic, governance, economy, and public management; 
relationship among public, private, and people sections; relationship forms; activity collaboration and 
cooperation among those sections; reprocessing and transferring from public sector to private sector; 
strategic planning and strategic management; public policy analysis; public policy implementation and 
evaluation; role of public sector in mobilizing potential and resource for country development. 
 
761 841 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Business Management I)  
 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยการจัดการธุรกิจ ทั้งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ หน้าที่ทางการจัดการธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัย และการน าเสนอ
แนวทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 Literature review of past and current business administration research on 
entrepreneurship, business management, resource allocation, innovation management, change 
management, and business ethics; emphasis on studying knowledge content from the research; analysis 
and criticizing of the research; presentation of future research approaches; implementation of the 
research results. 
 
761 842 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 (.Seminar in Business Management II) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 841 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 1  
 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางธุรกิจทั้งในอดีตและปัจจุบัน เกี่ยวกับการจัดการเชิง 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการในบริบทระหว่างองค์กร การ
จัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาเนื้อหา  องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย รวมถึง
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ 
 Literature review of past and current business administration research on strategic 
management, marketing strategic, competitive advantage strategy, interorganizational management, 
cross cultural management, international business management; emphasis on studying knowledge 
content from the research; analysis and criticizing of the research; presentation and implementation of 
the research results. 
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761 851 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Hospitality and Tourism Management I) 
 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การจัดการการตลาด การจัดการคุณภาพการบริการ การน าทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  มาใช้ใน
การให้บริการและการท่องเที่ยว จริยธรรมในการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปรัชญา แนวคิด และ
หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์  
 Service industry and tourism management; organizational management; human 
resource management; marketing management; service quality management; natural and cultural 
resource utilizing in service and tourism; ethics in service and tourism industry management; philosophy, 
concepts, and principles of sustainable and creative tourism development. 
 
761 852 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Hospitality and Tourism Management II) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 851 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 
 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว การน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยภาครัฐภาคเอกชน และการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
น าเสนอแนวคิด หลักการและรูปแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการ   และการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ 
 Service industry and tourism management; promotional policy for service industry and 
tourism; policy implementation by public and private sectors; participatory community-based tourism; 
presentation of concepts, principles, and procedures for service industry and tourism management 
relevant to social, cultural, environmental, economical, and globalization contexts. 
 
761 861 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Human Resource Management I) 
 ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อความส าเร็จขององค์การ การพัฒนาอาชีพอนามัย และความปลอดภัยของทรัพยากรมนุษย์ในการท างานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคนิคและแนวคิดต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และความส าเร็จขององค์กร 
 Theories, concepts and processes in human resource management; processes in 
human resource management for success of organization; developmet of occupational hygiene and 
safety in workplace for quality of life development; techniques and concepts in human resource 
management to increase competitiveness and success of organization. 
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761 862 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Human Resource Management II) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 861 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 
 ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันและองค์การทางการ
เรียนรู้ นโยบายภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  โดยเชื่อมโยงปรัชญา ทฤษฎี
และมโนทัศน์ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับปรากฏการณ์ทางสังคม ศึกษาวิธีการน าตัวแบบและมโนทัศน์ทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยตรวจสอบทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจริงจากองค์กร และสถาบันที่มีการปฏิบัติจริง และศึกษาจาก
กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 Social phenomena relevant to human resource development system; learning 
institutions and organizations; public and private policy in human resource competency support in 
connection with  educational philosophy, theories and concepts suitable for social phenomena; human 
resource management to increase competitiveness through comparison between theoretical study and 
real practices from both inbound and outbound organizations. 
 
761 871 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5) 
 (Seminar in Environmental Management I) 
 สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
โลก ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพิ่มจ านวนประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Natural resource and environmental situations and issues at local, national, and global 
levels; environmental problems and effects from population increases, technological advancement, 
and economic expansion; sustainable development concepts; principles of sustainable natural resource 
and environment management. 
 
761 872 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Environmental Management II) 
 วิชาบังคับก่อน : 761 871 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 
 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อม 
 Acts and laws related to natural resource and environmental management; 
environmental management instruments; environmental assessment; environmental monitoring; 
geographic information systems for natural resource and environment management; environmental 
assessment and risk management. 
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761 881 ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต  
 (Thesis)  
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในแขนงวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตามที่
ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการ และเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจัดท ารายงานการวิจัยใน
ลักษณะการสร้างความรู้ใหม่ ตามมาตรฐานสากล 
 Multi-disciplinary and innovative research on management issues related to the 
student’s selected major field of study as specified in the curriculum, with contribution of new 
knowledge at international standard. 
 
761 882 ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต  
 (Thesis)  
 ศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในแขนงวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตามที่
ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และจัดท ารายงานการวิจัย ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Research on management issues related to the student’s selected major field of study 
as specified in the curriculum structure with creativity, high quality and renderings academic and 
professional advancement. 
 
   


