
 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
 

450-130 ทฤษฎีองคก์ารขั้นสูง 3 ((3)-0-6) 
(Advanced Organizational Theory)  

มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของ
องค์การ กลยุทธ์องค์การ และการออกแบบองค์การ และ
ผลการด าเนินงานขององค์การ การวิเคราะห์องค์การตาม
แนวคิดทฤษฎีองค์การที่ส าคัญ เช่น ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎี
การพึ่งพาทรัพยากร ทฤษฎีสถาบัน และทฤษฎีนิเวศวิทยา
ประชากร การปฏิสัมพันธ์เชิงแข่งขันระหว่างองค์การ 
การปรับตัวขององค์การ การปรับโมเดลธุรกิจกลยุทธ์ 
กระบวนการ และระบบเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม
เพื่อท าให้มีผลการด าเนินงานที่ก้าวหน้า 
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 

1. น าทฤษฎีองค์การไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ 
ต่าง ๆ ในองค์การ 

2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎีองค์การจนเห็นช่องว่างการวิจัย 

3. ประเมินและวิพากษ์กรอบแนวคิดการวิจัยใน
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ ในด้านทฤษฎี
องค์การ  

4. พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์การด าเนินงานระดับองค์การ 

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 ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารขั้นสูง3 ((3)-0-6) 
(Advanced Theory in Organizational Behavior)  

มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ซึ่งมีพื้นฐาน มาจาก
ส า ข า จิ ต วิ ท ย า  สั ง ค ม ศ า สต ร์  รั ฐ ศ า สต ร์  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของปัจเจกบุคคล บุคลิกภาพ ค่านิยม การรับรู้ อารมณ์ 
ทัศนคติเกี่ยวกับงาน แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรม
กลุ่มและทีมงาน ภาวะผู้น า อ านาจและการเมืองใน
องค์การ การจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์การ 
โครงสร้างองค์การ และการออกแบบองค์การ  
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. น าทฤษฎีพฤตกิรรมองค์การไปใช้อธิบาย
ปรากฎการณ์ตา่ง ๆ ในองคก์ารจนเห็นชอ่งวา่งการวิจัย 

2. ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมทางด้าน
พฤติกรรมองคก์าร  

3. ประเมินและวิพากษ์กรอบแนวคิดการวิจยัใน
บทความวิชาการและบทความวจิัยทางด้านพฤติกรรม
องคก์าร 

4. พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ด้านพฤตกิรรมองค์การ  

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’ 
behaviors, personality, values, perceptions, 
emotions, job attitudes, work motivation, group 
and team behavior, leadership, power and 
politics in organizations, conflict management, 

เอกสาร 1-4 
2 



 

 

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 วิธีวิทยาการวิจัย 13 ((3)-0-6) 

การจัดการขั้นสูง  
(Advanced Research Methodology in Management I) 

ปรัชญาการวิจัยทางการจัดการ การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด 
ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูลและ
เครื่องมือ การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การสังเคราะห์
งานวิจัย  จริยธรรมการวิจัย 
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. ประเมินและวิพากษ์กระบวนการวิจัยใน
บทความวิจัยทางด้านการจัดการ 

2. ประเมินจรยิธรรมการวิจัย  
3. พัฒนากระบวนการวิจยัเพื่อตอบโจทย์ปัญหา

และค 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 วิธีวิทยาการวิจัยการจดัการขั้นสูง 2 
  3 ((3)-0-6) 
(Advanced Research Methodology in Management II) 
รายวิชาบังคับเรียนกอ่น: วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการ 
ขั้นสูง 1 
Prerequisite: Advanced Research Methodology 
in Management I 

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสานวิธี
ทางการจัดการ การออกแบบวิจัยเชิงทดลองและกึ่ง
ทดลอง การออกแบบการวิจัยที่มีนวัตกรรม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 

1. ออกแบบการวิจยัเชงิคุณภาพ การวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัแบบผสาน 

2. ออกแบบการวิจยัเชงิทดลองและกึ่งทดลอง 
3. ออกแบบการวิจยัทีม่ีนวัตกรรม 
4. เลือกใช้ระเบยีบวิธีวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาและ

ค าถามการวิจัย 
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 วิธีการทางสถิตขิั้นสูงส าหรับการวิเคราะหข์้อมูล 1

 3 ((3)-0-6) 
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis I) 

ศึกษาข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์พหุตัวแปร 
การวิเคราะห์พหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุการ
วิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรก ากับ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การ
วิเคราะห์แคนนอนิคัล การวิเคราะห์คอนจอยท์ มัลติได
เมนชันนอล สเกลลิ่ง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับสถิติขั้นสูง 



 

 

ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ

สถิติขั้นสูง 
2. ประยกุต์ใช้สถติิขั้นสงูให้เหมาะสมกับปัญหา

และค 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 วิธีการทางสถิตขิั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ 
 ข้อมลู 2  3 ((3)-0-6) 
(Advanced Statistical Methods for Data Analysis II) 
รายวิชาบังคับเรียนกอ่น: วิธีการทางสถิติขัน้สูงส าหรบั
การวิเคราะห์ขอ้มูล 1 
Prerequisite: Advanced Statistical Methods for 
Data Analysis I 

ศึกษาหลักการและการประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงใน
ประเด็นการวิจัยทางการจัดการที่หลากหลาย ครอบคลุม
การวิเคราะห์พหุกลุ่ม การวิเคราะห์ถดถอยพหุระดับ 
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะยาว การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการจัดการข้อมูลที่
สูญหาย การวิเคราะห์ข้อมูลที่การแจกแจงไม่เป็นปกติ 
และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับสถิติขั้นสูง 
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลพหรุะดับและข้อมลูระยะยาว
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสถิติขั้นสงู 

2. ประยกุต์ใช้สถติิขั้นสงูให้เหมาะสมกับปัญหา
และค 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 สัมมนาการพัฒนางานวิจยัระดบัดุษฎีบัณฑิต
ทางการจัดการ 1  2((1)-2-3) 
(Seminar on Doctoral Research Development in 
Management I)  

หัวข้อและประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
รวมถึงทิศทางการวิจัยในอนาคตทางด้านการจัดการ
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกจิ 
และการจัดการภาครัฐ และการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะจ าเป็นเพื่อการเป็นนักวิจัยที่ดี เช่น การสืบค้นข้อมลู
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย  และการค้นหาช่องว่างใน
วรรณกรรม 
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. ประยกุต์ใช้หัวข้อและประเดน็การวิจยัที่
น่าสนใจในปัจจุบนัและในอนาคตเพื่อก าหนดหัวขอ้วิจัย
ของตนเอง 

2. ประยกุต์ใชอ้งค์ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการ
เขียนเอกสารเชงิหลกัการที่แสดงช่องวา่งในการวิจยัได้ 

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 สัมมนาการพัฒนางานวิจยัระดบัดุษฎีบัณฑิต
ทางการจัดการ 2  
(Seminar on Doctoral Research Development in 
Management II) 2((1)-2-3) 

การออกแบบการวิจัยในหัวข้อและประเด็นที่
น่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการออกแบบวิจัยใน
อนาคตทางด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ และการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะจ าเป็นเพื่อการเป็นนักวิจัยที่ดี 
เช่น การเขียนบทความวิชาการ การน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการ ทั้ ง ในและต่ างประเทศ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. ออกแบบการวิจยัของตนเองในหัวขอ้และ
ประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจในปัจจุบัน  

2. ประยกุต์ใชอ้งค์ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการ
พัฒนาข้อเสนอการวิจยัของตนเอง 

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 48(0-144-0) 
(Dissertation) 

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการ
จั ดการ โดยครอบคลุมกระบวนการวิ จั ยทั้ งหมด 
ปร ะกอบด้ ว ย  ก า รก า หนดวั ตถุ ป ร ะส งค์  ก ร อบ
แนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และการอภิปรายผลการวิจัย เป็นการวิจัยที่มี
คุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ  
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. สามารถออกแบบการวิจยัที่มคีุณภาพสูงที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และกอ่ให้เกิดความก้าวหน้าทาง
สาขาวิชาการจดัการ  

2. ด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนได้อย่างสมบรูณ์ใน
ฐานะนักวิจยัอิสระ 

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   36(0-108-0) 
(Dissertation)  

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการ
จัดการ ครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด ประกอบด้วย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปราย
ผลการวิจัย เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และ
สามารถน าไปประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. ออกแบบการวิจยัทีม่ีคุณภาพสูงที่กอ่ให้เกดิ
ความรู้ใหม่และสามารถน าไปประยุกต์เพือ่ตอบโจทย์
ปัญหาเชงิบริบทพื้นที่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนได้อย่างสมบรูณ์ใน
ฐานะนักวจิยัอิสระ 

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 ชุดวิชาการวิจัยด้านองคก์ารและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ 6((3)-6-9) 
(Module: Research in Organizational and 
Human Resource management)  

การวิจัยในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพื้นที่ในหัวข้อ
ด้านองค์การ พฤติกรรมองค์การ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  การจัดการความรู้  การบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
จัดการระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่
ศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล การก ากับติดตาม
ด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ การพัฒนา
ความสามารถและทักษะการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยและการศึกษาน าร่องในหัวข้อที่สนใจ   
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. เชื่อมโยงประเด็นปัญหาเชิงบริบทพื้นที่กับ
แนวคิดทฤษฎีด้านองค์การและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน 

2. ออกแบบการวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์
ประเด็นปัญหาการวิจัยในพื้นที่ 

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 ชุดวิชาการวิจัย 6((3)-6-9) 
ด้านการจัดการธุรกิจ 
(Module: Research in Business Management) 

การวิจัยในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพื้นที่ในใน
หัวข้อด้านการจัดการธุรกิจ ความรับผิดชอบทางสังคม
ของธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์
การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการ
ท่องเที่ยว การจัดการเชิงประกอบการ และการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่
ศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล การก ากับติดตาม
ด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ การพัฒนา
ความสามารถและทักษะการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยและการศึกษาน าร่องในหัวข้อที่สนใจ  
ผลลัพธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. เชือ่มโยงประเดน็ปัญหาเชิงบริบทพื้นทีก่ับ
แนวคิดทฤษฎดี้านการจัดการธุรกิจเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ประเดน็การวิจัยที่ชัดเจน 

2. ออกแบบการวิจยัทีม่ีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์
ประเด็นปัญหาการวิจัยในพืน้ที ่

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 ชุดวิชาการวิจัย 6((3)-6-9) 
ด้านการจัดการภาครัฐ 
(Module: Research in Public Management) 

การวิจัยในประเด็นปัญหาเชิงบริบทพื้นที่ในใน
หัวข้อด้านการจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การบริหารการเงินการคลัง และ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ โดยเน้นถึงความลึกในประเด็นที่
ศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล การก ากับติดตาม
ด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ การพัฒนา
ความสามารถและทักษะการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยและการศึกษาน าร่องในหัวข้อที่สนใจ 
ผลลพัธ์การเรยีนรู:้ ผู้เรียนสามารถ 

1. เชื่อมโยงประเด็นปัญหาเชิงบริบทพื้นที่กับ
แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการภาครัฐเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน 

2. ออกแบบการวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์
ประเด็นปัญหาการวิจัยในพื้นที่ 

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  
 


