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วัตถุประสงค 
 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะทางปญญา มีความคิดสรางสรรคในการบริหาร
จัดการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุลตอบสนองความตองการของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศใหมีความยั่งยืน 
 2. พัฒนากําลังคนในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาทางวิชาการ และสามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการองคการ หนวยงาน และการนําทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาใชใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความยั่งยืน 
 3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีจริยธรรม และมีความเปนผูนําใหเปนสมาชิกสังคม ที่นาภาคภูมิใจของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 4. สนับสนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา งานวิจัย และ
ผลงานตีพิมพทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เปดสอนในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการ หรือผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น  แตมีประสบการณดานการบริหารจัดการ  คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรอาจพิจารณารับเขาศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณการทํางาน หรือผลงานทางวิชาการ และ/ หรือมี
ประสบการณการวิจัย 
  

โครงสรางของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มี 2 แผนการศึกษา  คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
 แบบ 1.1 
  รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 12  หนวยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ (มีคาเทียบเทา)  48  หนวยกิต  
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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 แบบ 2.1  
  รายวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
  รายวิชาเอก (เลือกตามวิชาเอก/ แขนงวิชาเอก)   6 หนวยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ (มีคาเทียบเทา)  36  หนวยกิต  
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 

 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 สอบวัดคุณสมบัติกอนที่จะทําดุษฎีนิพนธ และแบบ 2.1 ใหสอบวัด
คุณสมบัติหลังจากสอบผานรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร ซึ่งจะสอบเปนแบบขอเขียน และการสอบปากเปลา 
ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาบังคับ และรายวิชาเอกที่ศึกษา ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 33 และ/หรือ ที่มีการเปล่ียนแปลงแกไข  
 

 ดุษฎีนิพนธ 
 นักศึกษาจะตองกําหนดหัวขอดุษฎีนิพนธใหตรงกับวิชาเอก/ แขนงวิชาเอกที่ตองการศึกษา  ซึ่งจําแนก
เปน 1) การจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 2) การจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนา  3) การจัดการ
อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  4)  การจัดการสิ่งแวดลอม  5) การจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 

รายวิชาและหนวยกิต 
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  หมายถึง วิชาที่มุงปรับพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาใหพรอมที่จะศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ไดจากการเรียนรายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และรายวิชาในกลุมนี้ไมนับ
หนวยกิตในการจบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิทยาการจัดการ สามารถพิจารณาการ
ยกเวนได ดังรายวิชาเสริมพ้ืนฐานตอไปนี้ 
761 820 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการจัดการ 3(3–0–6) 
 (Advanced English in Management) 
 เง่ือนไข: นักศึกษาผูสอบผาน (S) รายวิชา 761 820 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการจัดการ ใหถือ
วาผาน (S) ภาษาตางประเทศตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 แบบ 1.1 
 ก. รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 12 หนวยกิต 
761 801 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1: การพัฒนาหัวขอดุษฎีนิพนธ  3(2–2–5) 
 และวิธีวิทยาการวิจัย 
 (Operational Research Seminar I: Development of Dissertation Topic  
 and Research Methodology)  
761 802 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2: การสรางกรอบทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย 3(2–2–5) 
 (Operational Research Seminar II: Theoretical and Conceptual Framework  
 Construction)  
761 803 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3: กระบวนการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 3(2–2–5) 
 (Operational Research Seminar III: Data Collection and Analysis Process)  
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761 804 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4: การเขียนผลการวิจัยและการเตรียมการนําเสนอ 3(2–2–5) 
 ผลการวิจัย 
 (Operational Research Seminar IV: Research Writing and Presentation  
 Preparation) 
  

ข. ดุษฎีนิพนธ 
761 860 ดุษฎีนิพนธ (มีคาเทียบเทา) 48  หนวยกิต 
 (Dissertation) 
 
 แบบ 2.1 
  ก. รายวิชาบังคับ  จํานวน 18 หนวยกิต 
761 805  ปรัชญาแหงศาสตร 3(3–0–6) 
  (Philosophy of Science) 
761 806  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และทางการจัดการ 1  3(3–0–6) 
  (Research Methodology in Behavioral Science and Management I)  
761 807  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และทางการจัดการ 2  3(3–0–6) 
  (Research Methodology in Behavioral Science and Management II)  
761 808  องคการและพฤติกรรมองคการสมัยใหม และนวสมัย  3(3–0–6) 
  (Modern and Postmodern Organization and Organization Behavior)  
761 809  การจัดการสมัยใหม และนวสมัย  3(3–0–6) 
  (Modern and Post modern Management)  
761 810  สัมมนาประเด็นปญหาทางการจัดการ  3(3–0–6) 
  (Seminar on Selected Issues in Management) 
  
  ข. รายวิชาเอก (เลือกตามวิชาเอก/ แขนงวิชาเอก)  จํานวน 6 หนวยกิต  ทั้งนี้นักศึกษาตอง
เรียนทั้ง 2 รายวิชาตามวิชาเอก/ แขนงวิชาที่เลือกเรียน  และตรงกับประเด็นปญหาการวิจัยหลักในการจัดทํา 
ดุษฎีนิพนธ 
  (1) การจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 
761 821  สัมมนาทางวิชาการการจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 1  3(2–2–5) 
  (Seminar and Workshop on Public and Private Organization Management I)  
761 822   สัมมนาทางวิชาการการจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 2  3(2–2–5) 
   (Seminar and Workshop on Public and Private Organization Management II)  
 

   (2) การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนา 
761 823  สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย เพ่ือการพัฒนา 1  3(2–2–5) 
  (Seminar and Workshop on Human Resource Management for Development I)  
761 824  สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย เพ่ือการพัฒนา 2  3(2–2–5) 
  (Seminar and Workshop on Human Resource Management for Development II)  
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 (3) การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว 
761 825 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว 1  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Hospitality and Tourism Industry Management I)  
761 826 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว 2  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Hospitality and Tourism Industry Management II)  
 

  (4) การจัดการสิ่งแวดลอม 
761 827 สัมมนาทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอม 1  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Environmental Management I)  
761 828 สัมมนาทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอม 2  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Environmental Management II)  
 

  (5) การจัดการทรัพยากรการเกษตร 
761 829 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรการเกษตร 1  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Agricultural Resource Management I)  
761 830 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรการเกษตร 2  3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Agricultural Resource Management II)  
 

 ค. ดุษฎีนิพนธ 
761 861 ดุษฎีนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 36  หนวยกิต 
 (Dissertation)  
 
คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา   ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 
761 801 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1: การพัฒนาหัวขอดุษฎีนิพนธและวิธีวิทยาการวิจัย 3(2–2–5) 
 (Operational Research Seminar I: Development of Dissertation Topic 
 and Research Methodology) 
 ศึกษาประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความสําคัญของปญหาการวิจัย ความสําคัญ
ของหัวขอดุษฎีนิพนธ แหลงที่มาของขอมูล ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากที่คนพบ กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือ และการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมขอมูล รวมท้ังเทคนิควิธีการในการไดมาซึ่ง
ขอมลูตามวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอของดุษฎีนิพนธ  
 Study selected research problems in the area of management, appraise study 
significance, data sources expected results as conceptual framework to be used in the research, and 
theories related to the research instruments and the quality development of the research instruments as 
well as methods of data collection. 
   
761 802 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2: การสรางกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 3(2–2–5) 
 (Operational Research Seminar II: Theoretical and Conceptual  
  Framework Construction) 
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 วิชาบังคับกอน:  761 801 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1: การพัฒนาหัวขอดุษฎีนิพนธและ 
 วิธีวิทยาการวิจัย 
 การทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมในการสรางกรอบทฤษฎี และกรอบแนวคิดรวบยอดของการ
วิจัย พรอมนําเสนอผลการพัฒนากรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดรวบยอดของการทําดุษฎีนิพนธที่ชัดเจน และตรงกับ
ปญหา  และวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดจากการบูรณาการ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และหลักสากลภาพที่มาจาก
ผลการวิจัยตางๆ โดยมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมสัมมนา ผูทรงคุณวุฒิจากทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 Review of literature on the process of theoretical and conceptual research framework 
construction for dissertations. Presentation of a clear theoretical and conceptual research framework 
resulting from the integration of theories, principles, concepts and generalizations. Discussion is conducted 
among the participants, invited experts from public and private sectors and the dissertation advisory 
committee.   
 
761 803 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3: กระบวนการจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(2–2–5) 
 (Operational Research Seminar III: Data Collection and Analysis Process) 
 วิชาบังคับกอน:  761 802 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2: การสรางกรอบทฤษฎี 
  และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 กระบวนการจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหขอมูล และการวิพากษวิจารณขอคนพบจากการวิจัย มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูเขารวมสัมมนา ผูทรงคุณวุฒิทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ดุษฎีนิพนธ 
 Processes of data collecting and analysizing: techniques of data and statistics gathering, 
data interpretation as well as discussion on research results. There is workshop session in which ideas 
are exchanged among the participants, invited experts from public and private sectors and the dissertation 
advisory committee.  
 
761 804 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4: การเขียนผลการวิจัยและการเตรียมการ 3(2–2–5) 
 นําเสนอผลการวิจัย  
 (Operational Research Seminar IV: Research Writing and  
 Presentation Preparation) 
 วิชาบังคับกอน:  761 803 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3: กระบวนการจัดเก็บขอมูล 
  และการวิเคราะหขอมูล 
 นําเสนอรางองครวมของรายงานผลการวิจัยที่เปนขอคนพบตอที่ประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบดวย
ผูเขารวมสัมมนาและผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับ
ผูเขารวมประชุมสัมมนา และตอบขอซักถาม เพ่ือความถูกตองและความสมบูรณของดุษฎีนิพนธ นําผลของการ
นําเสนอ และขอคิดเห็นจากผูรวมสัมมนาไปปรับปรุงแกไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ดุษฎีนิพนธ 
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 Presentation of the holistic research finding in the seminar / workshop session for 
discussion and idea exchange among the participants and invited internal and external experts. 
Suggestions from the participants and experts will validate the student’s dissertation upon the consent of 
the dissertation advisory committee. 
 
761 805 ปรัชญาแหงศาสตร 3(3–0–6)  
 (Philosophy of Science) 
 เนื้อหาและวิธีการในการศึกษาปรัชญา สํานักคิดปรัชญา เนื้อหา และวิธีการศึกษาปรัชญาวาดวย
ความรู ปรัชญากับทฤษฎีความรู การคนหาความรูทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตรกับกุศโลบายในการวิจัย 
การใชเหตุผลในการวิจัย การอธิบายและการทํานาย การตั้งกรอบทฤษฎี และแนวเทคนิคการคนพบความรูทาง
วิทยาศาสตร ความสัมพันธระหวางวิธีการวิจัยแบบตางๆ เพ่ือสรางหรือทดสอบทฤษฎี รวมถึงทั้งตรรกวิธีในการ
ทดสอบทฤษฎี 
 Contents and methods of philosophical studies, philosophical schools of thought. 
Contents and methods of studying philosophical epistemology. Philosophy and theories of knowledge, 
scientific inquiry, scientific knowledge and means of research. The utilization of reasoning during 
conduction, explanation and prediction of research. Theoretical framework formulation and techniques of 
scientific inquiry. The relationship between various research methods towards theory construction or 
verification as well as utilization of logic in theory verification.     
 
761 806 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและทางการจัดการ 1 3(3–0–6)  
 (Research Methodology in Behavioral Science and Management I) 
 ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของกระบวนการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและจริยศาสตรของการวิจัย 
ขึ้นตอนวิธีการวิจัยตั้งแตการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การสรางกรอบทฤษฎี กรอบแนวความคิด และกรอบ
ปฏิบัติการวิจัยในการสืบคนหาความรู ประชากรและการสุมตัวอยาง การวัดคาตัวแปรและออกแบบวิจัยเพ่ือควบคุม
ความแปรปรวน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติที่เหมาะสม (สถิติบรรยาย สถิติอางอิง / สถิติขั้นสูง) ในการ
วิเคราะหและการพยากรณขอมูลที่ไดจากการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการ
บริหารจัดการแบบตางๆ เชน การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน / องคกร และการวิจัยประเมินผล 
 Theories and operational guidelines of research processes in behavioral science 
research and research ethics. Studies of research methodology including research problem identification; 
theoretical, conceptual and operational framework construction in knowledge inquiry; population and 
sampling; variable measurement, research design, data collection techniques, appropriate statistics 
selection (descriptive and inferential / advanced statistical) for an analysis, prediction and research result 
presentation. Exploring management research, policy research, institutional research and evaluative 
research.  
 
761 807 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและทางการจัดการ 2 3(3–0–6)  
 (Research Methodology in Behavioral Science and Management II) 
 วิชาบังคับกอน:  761 806 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและทางการจัดการ 1 
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 ความสัมพันธระหวางปรัชญาสมัยใหม และความรูยุคนวสมัยกับระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคลอง
กัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร กับแนวการวิจัยเชิงคุณภาพตามคติปรัชญา
อัตถิภาวะนิยม และปรากฏการณนิยม การวิเคราะหความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหารจัดการ การวินิจฉัย 
ส่ังการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพ้ืนฐานทางปรัชญาที่ใชอางอิง ศึกษาวัตถุประสงค ลักษณะและวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ตรวจสอบลักษณะของปญหาทางวิจัยที่เหมาะสมจะใชการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
หรือทั้งสองแบบผสมผสานกัน 
 The relationship between the philosophy of science in modern and postmodern 
congruent research methodologies. Comparative study of research methodologies: positivism, scientific 
inquiry and qualitative research design, existentialism, and phenomenology,. An analysis of the association 
between managerial decision making and policy; their  philosophical foundations. Studying the objectives, 
characteristics and techniques of qualitative research. Examine the nature of research problems: 
quantitative; qualitative; and combinations of both. 
 
761 808 องคการและพฤติกรรมองคการสมัยใหมและนวสมัย 3(3–0– 6)  
 (Modern and Postmodern Organization and Organization Behavior) 
 การวิวัฒนาการของทฤษฎีองคการและมิติตางๆ ของทฤษฎีองคการ โครงสรางขององคการที่
พรรณนาและอธิบายองคการสมัยใหมและนวสมัย ทฤษฎีองคการสาธารณะ ทฤษฎีและมโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรม
องคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การวางแผนองคการ การติดตอส่ือสาร ความขัดแยง 
วัฒนธรรมองคการและการจัดการองคการเรียนรู กรณีศึกษาบทบาทและวิธีการที่นักบริหารจัดการประยุกตมโนมติ 
และทฤษฎีองคการ และพฤติกรรมองคการในการบริหารจัดการองคการสมัยใหมและนวสมัย 
 Examine the evolution of organization theories; their dimensions; structures;  describe 
and explain modern and postmodern organization. Public organization theories, concepts and theories 
concerning organizational behavior, group behavior, motivation, organization leadership, organizational 
planning communication, conflict, organizational culture and organizational learning management. Case 
studies exploring the application of organizational behavior concepts and theories into roles and strategies 
for modern and postmodern managers to effectively run their organizations. 
 
761 809 การจัดการสมัยใหมและนวสมัย 3(3–0–6)  
 (Modern and Postmodern Management) 
 วิชาบังคับกอน: 761 808 องคการและพฤติกรรมองคการสมัยใหมและนวสมัย 
 ทฤษฎีการจัดการ มโนมติและนวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งมีความสัมพันธกับกระบวนการของ
การบริหารจัดการ รูปแบบของการจัดการสมัยใหมและนวสมัย วิเคราะหประเด็นความทาทายที่นักบริหารจัดการ
ประสบในสภาวการณปจจุบันและอนาคต ทักษะที่จําเปนของนักบริหารจัดการในการจัดการความทาทาย การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ
จัดการขามวัฒนธรรม 
 Management theories, concepts, and innovations, with particular regards to modern and 
postmodern management processes and styles. Analyzes the challenges facing managers in everyday 
and future, and the skills required to meet these challenges. Information technology management, risk 
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management, conflict management, change management and cross cultural management will also be 
included. 
 
761 810 สัมมนาประเด็นปญหาทางการจัดการ 3(3–0–6)  
 (Seminar on Selected Issues in Management)  
 สัมมนาวิเคราะหและวิจารณประเด็นปญหาในกระบวนการบริหารจัดการภายใตบริบทองคการ 
มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา จริยธรรมทางการปกครองและการบริหารจัดการ การออกแบบองคการ การ
วางแผนและการดําเนินการ การจัดการความขัดแยง การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง ปญหา
ที่ไดจากการสัมมนาไปดําเนินงานวิจัยเชิงประจักษ และนําผลการศึกษาวิจัยมาอภิปรายในชั้นเรียน  
 Seminars on issues and problems found in processes of organizational management; 
focusing on critical issues in leadership, management ethics, corporate planning, organizational design, 
corporate governance, conflict management, risk management and change management. Empirical 
research related to management issues and problems will be conducted and presented for class 
discussion. 
 
761 820 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการจัดการ 3(3–0–6) 
 (Advanced English in Management) 
 เง่ือนไขรายวิชา:  นักศึกษาผูสอบผาน (S) รายวิชา 761 820 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับ 
  การจัดการ ใหถือวาผาน (S) ภาษาตางประเทศตามระเบียบของ 
  บัณฑิตวิทยาลัย 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการอาน การพัฒนาการเขียน และทักษะอื่นๆ ดาน
ภาษาเพื่อเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการอานเพื่อทําความเขาใจในขอมูลขาวสารทางวิชาการ และความรู
ใหมที่เปนภาษาอังกฤษที่นํามาจากหนังสือพิมพ บทความวิชาการจากวารสารวิชาการ หนังสือและตําราท่ีเกี่ยวของ
กับสาขาวิชาการจัดการ 
 Develop English proficiency with emphasis on reading skills. Development of writing and 
other language skills are additionally offered to reinforce student’s reading ability, and to understand the 
academic information and new English knowledge from newspapers and journal articles, as well as 
authentic textbooks which are related to this area of management. 
 
761 821 สัมมนาทางวิชาการการจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 1 3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Public  and Private Organization Management I) 
 ระบบสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และพัฒนาการในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในแงโครงสราง หนาที่ และความสัมพันธของระบบ ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบดานบุคคล 
คานิยม วัฒนธรรม และการมีสวนรวมของสมาชิก ความสัมพันธระหวางองคการในทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ 
ปฏิสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีตอการบริหารจัดการองคการ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ 
และการประยุกตการบริหารจัดการเชิงกลยุทธในการแกปญหาสาธารณะและบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมี
กรณีศึกษา 
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 Social, political, governance and economic systems of public and private organization 
management in structure, function and system relations. Examine the organization of components; 
personnel, values, culture and participation of members in an organization. The relationship between local, 
national and international organizations. The interaction of system changes towards organizational 
management, strategic planning and management, and it’s application to solving public problems and 
managing changes. (case studies). 
 
761 822 สัมมนาทางวิชาการการจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 2 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Public  and Private Organization Management II) 
 วิชาบังคับกอน:  761 821 สัมมนาทางวิชาการการจัดการองคการภาครัฐและเอกชน 1 
 บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในฐานะที่เปนหนวยทางสังคมที่มีสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความจําเปนในการปรับเปล่ียนองคการใหสอดคลองกับสภาพที่เปล่ียนแปลงอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนา ศึกษาบทบาทขององคการในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม 
การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการองคการ 
 The roles of public, private and civil sectors in environment change. Re-organization 
needs within changing situations showing social responsibility and development. Studying the role of 
organizations in relation to the ‘stakeholder society’. Analyzing public policy, and it’s implementation by 
public and private sectors, which impact organizational management.  
 
761 823 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนา 1 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Human Resource Management for Development I) 
 ผลกระทบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเชื่อมโยงหนาที่ของทรัพยากร
มนุษยในแผนกลยุทธ การตรวจสอบทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการ และการเสริมสรางขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย เทคนิคตางๆในการบริหารจัดการและการเสริมสรางขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ระบบการใหรางวัล และการใชแนวคิดการลงทุนในทรัพยากร
มนุษยเปนเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย 
 The impacts of human resource management upon organizations; linking  human 
resource functions to strategic plans. Examining the theoretical and practical applications of human 
resource management and capabilities building. Various state of art techniques in human resource 
management and capabilities building will be discussed: performance appraisal systems, reward systems 
and the application of human capital investment concepts as a tool for enhancing  human resource 
capabilities. 
 
761 824 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนา 2 3(2–2–5) 
 (Seminar and Workshop on Human Resource Management for  
 Development II) 
 วิชาบังคับกอน: 761 823 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนา1  
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 ปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันและองคการ
ทางการเรียนรู นโยบายภาครัฐและเอกชนในการเสริมสรางขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย โดยเชื่อมโยง
ปรัชญา ทฤษฎีและมโนทัศนทางการศึกษาที่เหมาะสมกับปรากฏการณทางสังคม ศึกษาวิธีการนําตัวแบบและมโน
ทัศนทางการศึกษามาประยุกตใช การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาสรางเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และรูทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีกรณีศึกษา 
 Social phenomena in human resource development systems, learning organizations and 
institutions. Public and private policies towards human resource capability buildings; linking philosophical, 
theoretical and conceptual education appropriately to social phenomena. Studies in the application of 
educational models and concepts on the enhancement of human resource capability for competitive  
management (case studies). 
      
761 825 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(2–2–5)  
 และการทองเที่ยว 1   
 (Seminar and Workshop on Hospitality and Tourism Industry Management I) 
 ปรากฏการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการ และการทองเที่ยว ทั้งดานการ
บริหารจัดการองคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการคุณภาพการบริการ การนําทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมมาใชในการใหบริการการทองเที่ยว และการตลาดการทองเที่ยว รวมทั้งจริยธรรมในการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ และการทองเที่ยวโดยอาศัยปรัชญา แนวคิด และหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 Hospitality and the tourism industry, including organization management, human resource 
management, service quality management, the management and utilization of natural and cultural 
resource in tourism services, as well as tourism marketing. Ethics in the hospitality and tourism industry; 
discussions on the philosophy concepts and principles of sustainable tourism development.  
 
761 826 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว 2 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Hospitality and Tourism Industry Management II) 
 วิชาบังคับกอน:  761 825 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
  และการทองเที่ยว 1 
 ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการ และการทองเที่ยว นโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและ การทองเที่ยวบน
ฐานของชุมชน นําเสนอแนวคิด หลักการและรูปแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวที่
เหมาะสมสอดคลองกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน 
 Hospitality and tourism industry management. Examine the public, private and community 
policies towards implementation of promoting general tourism and community based tourism. Concepts, 
principles and patterns in hospitality management and tourism, appropriate to social, cultural, 
environmental and global contexts.  
 
761 827 สัมมนาทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอม 1 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Environmental Management I) 



 

- ปร.ด. การจัดการ  หนา 11 - 
 

 ปรากฏการณแนวโนมและปญหาที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยปรัชญา แนวคิดและหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบายและแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ปญหาและผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
จัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม การสรางและพัฒนาจริยธรรม เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนาประเทศ 
 Evidence, trends and problems related to the utilization of natural and environmental 
resources for socio-economic development by adapting philosophical, concepts and principles in 
sustainable development. Public and private policies and plans towards the management of environmental 
quality. Problems and the environmental impact, resulting from  development programs. Environmental 
impact assessment, environmental risk management and ethical development programs which enhance  
environmental quality;  national development will be reviewed. 
 
761 828 สัมมนาทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอม 2 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Environmental Management II) 
 วิชาบังคับกอน: 761 827 สัมมนาทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอม 1 
 การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงถึงนโยบาย แผนงาน และโครงการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระบบความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมของบุคคล องคการและ
ชุมชน โดยใชหลักการและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษในการประเมินปญหา และการแกไขปญหาดานการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 Environmental resource management relating to public and private policies, plans and 
program management for environmental quality, including belief systems, values and cultures of individual, 
organizations and communities; adapting principles and empirical research processes in evaluating  and 
solving environmental problems. 
     
761 829 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรการเกษตร 1 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Agricultural Resource Management I) 
 สภาพปญหา และการใชทรัพยากรการเกษตร ในระดับจุลภาค ระบบการเกษตรในประเทศไทย 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปจจัยทางกายภาพ และชีวภาพที่มีผลตอทรัพยากร
การเกษตร และระบบฟารม เนนดานการวางแผนการจัดการใชทรัพยากรการเกษตรที่มีอยางจํากัดโดยการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ใหเกิดผลิตภาพเหมาะสมกับศักยภาพ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่
มีอยู 
 Agricultural resource problems at the micro level and agricultural systems in Thailand. 
Examining the impacts of socio-economic change, physical and biological factors affecting agricultural 
resources and farming systems, focusing on the application of geographical in formation systems for the 
planning and managing of limited agricultural resources to induce appropriate productivity for existing 
potential technology and environment. 
 
761 830 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรการเกษตร 2 3(2–2–5)  
 (Seminar and Workshop on Agricultural Resource Management II) 



 

- ปร.ด. การจัดการ  หนา 12 - 
 

 วิชาบังคับกอน:  761 829 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรการเกษตร 1 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเกษตรและทรัพยากรภายใตบริบทของ
สังคม ปรากฏการณและรูปธรรมของการบริหารจัดการการเกษตร และทรัพยากรในระดับมหภาค โดยวิเคราะห 
วิพากษเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตลอดจนนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการเกษตร และทรัพยากรที่เหมาะสมในระดับจุลภาคและ 
มหภาค  
 Agricultural management concepts and theories  in the social context. Analysis and 
discussion of agricultural management and resources at the macro level; concepts, theories, policies and 
their implementation by public and private organizations and citizens. Micro and macro level patterns of 
agricultural resources management.   
 
761 860 ดุษฎีนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 48  หนวยกิต  
 (Dissertation)  
 ศึกษาคนควาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในแขนงวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ตามที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการ และเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค และจัดทํารายงาน
การวิจัยในลักษณะการสรางความรูใหม ตามมาตรฐานสากล 
 Conduct multi-disciplinary, innovative research on management issues related to the 
student’s selected major field of study as specified in the curriculum structure and prepare research with a 
standardized ‘new knowledge’ approach. 
 
761 861 ดุษฎีนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 36  หนวยกิต  
 (Dissertation)  
 ศึกษาวิจัยในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในแขนงวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
ตามที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร และเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค และจัดทํารายงานการวิจัยที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Conduct innovative research on management issues related to the student’s selected 
major field of study as specified in the curriculum structure and prepare research that has a high quality 
and renders academic and professional advancement. 
 


