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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย
: รป.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: D.P.A.
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรนี้มีกาหนดไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- ไม่มี 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
6. หลักสูตร
6.2 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรนี้ ทั้งแบบ 1 (แบบวิจัย) และ แบบ 2 (แบบวิจัยและรายวิชา) มีหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร จานวน 51 หน่วยกิต
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6.3 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.2 กลุ่มวิชาเลือก
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
4.1 วิทยานิพนธ์
(ไม่น้อยกว่า)
หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
แบบ 1
แบบ 2

ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2555)
แบบ 1
แบบ 2
ไม่นับหน่วยกิต
12
-

3

48

36

51

36

48

48

51

51

6.4 รายวิชา
6.4.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาแบบ 2 ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
DPA 726101
DPA 726102

ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต
English for Doctoral Students
ทฤษฎีการจัดการ
Management Theory

N/C
N/C

6.4.2 หมวดวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 ต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้ ทุกรายวิชา จานวน 12 หน่วยกิต
DPA 726201
DPA 726202

สัมมนาระเบียบวิธีการวิจัย
Seminar on Research Methodology
สัมมนานวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์
Seminar on Strategic Management Innovation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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DPA 726203
DPA 726204

สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Seminar on Change Management
สัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน
Seminar on Organization Management Innovation for
Competitive Advantage

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

6.4.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 สามารถเลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
DPA 726301
DPA 726302

สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการบริหารองค์การ
Seminar on Public and Organization Management Innovation
องค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะ

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

Learning Organization and Competencies Development

DPA 726303
DPA 726304

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดภายหลังสมัยใหม่นิยม
Post-modernism in Human Resources Management
สัมมนาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Seminar on Human Resources Development Administration

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

6.4.4 ดุษฎีนิพนธ์
สาหรับผู้ศึกษา แบบ 1 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 51 หน่วยกิต
DPA 726401
DPA 726402
DPA 726403
DPA 726404

ดุษฏีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
ดุษฏีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
ดุษฏีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฏีนิพนธ์ 4
Dissertation 4

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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สาหรับผู้ศึกษา แบบ 2 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
DPA 726401
DPA 726402
DPA 726403
DPA 726404

ดุษฏีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
ดุษฏีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
ดุษฏีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฏีนิพนธ์ 4
Dissertation 4

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

6.5 คาอธิบายรายวิชา
6.5.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาแบบ 2 ที่ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
DPA 726101

ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต
English for Doctoral Students
ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต การเขี ย นเชิ ง วิ เ คราะห์ และ
สัง เคราะห์ง านวิจัย ที่ผ่ านมา การเขีย นบรรยายและอภิป รายใน
หัวข้องานวิจัย การเขียนเชิงเห็นด้วยและคัดค้านในงานวิจัย สรุป
และเขียนบทความเชิงวิชาการ
The study of grammar for written English for Doctoral Students
to analyze, synthesize and discuss in supporting or rejecting the
past research topics including the writing of academic articles.

N/C
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DPA 726102

ทฤษฎีการจัดการ
Management Theory

N/C

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการของสานักต่างๆตั้งแต่อดีตถึง
ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง แนวคิ ด ปั ญ หาส าคั ญ และแนวทางการศึ ก ษา
วิเคราะห์การจัดการ
Analytical study of management theories of various schools from
past to present, including concepts, major problems and various
approaches to management analysis.
6.5.2 หมวดวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 ต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้ ทุกรายวิชา จานวน 12 หน่วยกิต
6.5.3 หมวดวิชาบังคับ
DPA 726201 สัมมนาระเบียบวิธีการวิจัย
Seminar on Research Methodology
สัมมนาระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาการของระเบียบวิธีวิจัย และความ
เกี่ยวโยงระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาถึง
การออกแบบวิจัย การเป็นตัวแทนของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
เทคนิคการสารวจ การสัมภาษณ์และการทดลอง ศึกษาเครื่องมือการวิจัย
ต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและ
เครื่องมือ ชนิดอื่น ๆ ศึกษาสถิติต่าง ๆ และเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
การวิ จั ย ศึ ก ษาการแปลผล และการน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ตลอดจนการจัดทาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับใช้พร้อมกับรายงานผล
การศึกษา
To study method and development of research methodology and the
linkage between quantitative and qualitative research methods,
research design, representation and collecting of data, investigation
technique, interview and experimentation. The study of various

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

7
research methods such as experiment, interview, questionnaire,
participated observation as well as the selection of suitable statistics
for research, interpretation, data processing including various
recommendation of the findings.
DPA 726202 สัมมนานวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์
Seminar on Strategic Management Innovation
สั ม มนาแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมในการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ โดยมี
เป้าหมายในการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ขององค์การใน
เชิงบูรณาการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เนื้อหาวิชาครอบคลุม
ทั้งกลยุทธ์ระดับชาติและเอกชน ให้ความสาคัญทั้งที่เป็นนวัตกรรมเชิง
ปฏิบัติ และนวัตกรรมเชิงปฏิวัติ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ที่จะสร้าง
คุณค่าและการได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืน วิเคราะห์
และสัง เคราะห์ป ระเด็นปั ญหาการบริหารกลยุ ทธ์ทั้ งภาครัฐ และการ
บริหารองค์การของประเทศไทยที่สาคัญโดยศึกษากรณีศึกษา หัวข้อการ
วิจัย บทความ และหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
The study of concepts of strategic management innovation focusing on
visions and various strategies under the changing environment
covering both public and private sectors, focusing both practical and
revolutionary innovation affecting value and sustainable competitive
advantage of the organization. The analysis of various problems of
strategic management facing both public and private organizations in
Thailand by using relevant case studies, research, articles and seminar
topics.

3(3-0-6)
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DPA 726203 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Seminar on Change Management

3(3-0-6)

สัมมนานวัตกรรมการจัดการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบการจัดการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ที่ผ่านมา ขบวนการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การตามยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง
และวิ ก ฤติ ก ารณ์ ใ นองค์ ก าร กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภาวะผู้ น าในการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างผลการดาเนินการที่ดีขององค์การธรรมาภิ
บาลขององค์ ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม/ชุ ม ชนโดยศึ ก ษา
กรณีศึกษาหัวข้อการวิจัย บทความ และหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
The study and compare change management innovation of
organizations both past and present. The process of change
management strategies, risk and crisis management, relevant laws,
leadership in a changing environment, human resources
administration, communication for change, good governance as well as
designing racially and community responsible organizations by
studying case studies, relevant research, articles and seminar topics.
DPA 726204 สัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน
Seminar on Organization Management Innovation for
Competitive Advantage
สัม มนา การจัดองค์ ก าร การพั ฒนาองค์ก าร พฤติก รรมองค์ ก ารและ
นาไปสร้า งความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การธุ รกิจในเอเชีย
ยุโรป และอเมริกา ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิด
มี ทั ก ษะในการก าหนด แนวคิ ด หลั ก การ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารการสร้ า ง
นวั ต กรรมการจั ด การองค์ ก าร หรื อ เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการจั ด
องค์การ หลักการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือ ฉกฉวยโอกาสที่
องค์การของตนกาลังเผชิญอยู่ และศึกษากรณีศึกษา หัวข้อวิจัย บทความ
และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

9
The study of organizational management, organizational development,
organizational behavior leading to competitive advantage of business
organizations in Asia, Europe and U.S.A. under the present
environment. Students will gain skills in developing innovation or
setting methods for organizational management, principle of
organizational development in order solve problems or take advantage
of the opportunities presented to one’s own organization by studying
relevant research, articles and seminars topics.
6.5.4 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 สามารถเลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
DPA 726301

สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการบริหารองค์การ
Seminar on Public and Organization Management
Innovation
สัมมนาแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารองค์ก าร อภิปราย วิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ น วั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การภาครั ฐ และการ
บริหารองค์ ก ารที่ ผ่านมา เพื่ อสรุป เป็นทฤษฎีที่ประยุ ก ต์กั บการ
จัดการภาครัฐได้เหมาะสมโดยศึกษากรณีศึกษา หัวข้อการวิจัย
บทความ และหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
The study of public organization management, local
administration and organization management, discuss, analyze
and synthesize innovation that originated from public and
organization management leading to theories applicable to
suitable public organization management by studying relevant
case studies, research, articles and seminar topics.

3(3-0-6)
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DPA 726302

องค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะ

3(3-0-6)

Learning Organization and Competencies Development

ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการของการพัฒนาคนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งแนวคิดตะวันออก เช่น ศาสนาพุทธและแนวคิดของ
ตะวั นตก ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพของคน การทาการ
วิเคราะห์ขี ดความสามารถ (Competency Framework) ศึก ษา
แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทาให้องค์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการเรีย นรู้ วัฒนธรรมที่จ ะส่งเสริมให้เกิ ดการ
เรียนรู้ ศึกษาตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสาเร็จ (Best Practices)
ว่ามีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
The study concepts, types and methods of training people from
past to present both Asian concepts e.g. Buddhism, and Western
concepts. Study how to appraise people’s potential, analysis of
competency framework, study the learning organization, develop
learning capabilities in an organizational culture that will
enhance learning. Study samples of best practices in successful
organization, how they build up and develop human competency.
DPA 726303

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดภายหลังสมัยใหม่นิยม
Post-modernism in Human Resources Management
ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี องค์ก รและการจัด การ กระบวนการนาไป
ปฏิบัติในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการร่วม
สมัย แนวทางปฏิบัติที่ดี ประเด็นปัญหากรณีของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
To study post-modernism of human resources management in
term of acquisition, development, retention and utilization of
human resources, including recruitment until termination, both
academic and practical aspects.

3(3-0-6)

11
DPA 726304

สัมมนาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Seminar on Human Resources Development Administration
สั ม มนาเพื่ อ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ประเด็ น การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของไทย ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นกรณีศึกษา
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น กระบวนการบริ ห ารการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนก าลั ง คน การสรรหาและ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การฝึก อบรมและพั ฒนา การบริหาร
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ตลอดจนการประเมินความดีความชอบ และ
กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนการดาเนินงานเพื่ อให้พ้ นสภาพ
พนักงาน
A comparative study of human resources management focused
on the Thai human resources development of both public and
private sectors case studies. The study includes all aspects of
human resource management e.g. manpower planning,
recruitment, selection, promotion, training and development,
salary, remuneration, job appraisal and retirement process.

3(3-0-6)

12
6.5.5 ดุษฎีนิพนธ์
สาหรับผู้ศึกษา แบบ 1 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 51 หน่วยกิต
DPA 726401

ดุษฏีนิพนธ์ 1
Dissertation 1

12 หน่วยกิต

การเลือกขอบข่ายและเรื่องที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
ละเอี ย ดลึ ก ซึ้ง จากวรรณคดี ที่เ กี่ ย วข้อ งที่เ ป็ นต ารา เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยหรือจากการไปศึกษาดูงานตามความสนใจ
ผลการศึกษาค้นคว้าและกรอบแนวคิดการวิจัย อาจเป็นแนวทางใน
การท าดุษ ฎีนิพนธ์หรือต่อเนื่อง ไปสู่ก ารพัฒนาเค้าโครงดุษ ฎี
นิ พ นธ์ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของอาจารย์ ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด
To select the specific topic for individual study from literature
review, academic reports, research papers and academic trips.
The finding of the study and conceptual framework leading to
doctoral dissertation under the supervision of advisors.
DPA 726402

ดุษฏีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
การศึก ษาค้ นคว้า ที่ ลุ่มลึกและมีระเบีย บวิธีวิจัย เกี่ย วกั บประเด็น
ปัญหา การค้นหาคาตอบ โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย แล้ ว น าเสนอเป็ น เค้ า
โครงงานละเอีย ดดุษฎีนิพ นธ์ (Doctoral Dissertation Proposal)
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
อย่างใกล้ชิด และผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
The in-depth study, research methodology including analytical
thinking, theories and literature review pertinent to the topic of
dissertation leading to the doctoral dissertation proposal.
Individual students must pass the defense of their doctoral
dissertation proposal under the supervision of advisors.

12 หน่วยกิต

13
DPA 726403

ดุษฏีนิพนธ์ 3
Dissertation 3

12 หน่วยกิต

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมู ล การเขี ยนร่า งดุษ ฎีนิพ นธ์ทั้งฉบับ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ก าร
กากับ ดูแลของอาจารย์ที่ปรึก ษาดุษฎีนิพ นธ์อย่ างใกล้ชิด และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึก ษาดุษ ฎี
นิพนธ์
To develop the completed research methodology, process of data
collecting, method of data analysis, writing draft of the
dissertation and be able to present the analytical finding to the
doctoral dissertation committee under the supervision of
advisors.
DPA 726404

ดุษฏีนิพนธ์ 4
Dissertation 4
การเขี ยนดุษฎี นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกากั บ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเห็นชอบการดาเนินการ
ให้ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมที่จะได้รับการตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และผ่านการสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
The writing of completed dissertation under the supervision of
advisors with the approval to be able to publish part or the entire
doctoral dissertation in academic journals or publishing at the
national or international level and be able to pass the defense of
dissertation according to the rules of the Graduate School in
order to obtain the doctorate degree.

15 หน่วยกิต

14
สาหรับผู้ศึกษา แบบ 2 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
DPA 726401

ดุษฏีนิพนธ์ 1
Dissertation 1

9 หน่วยกิต

การเลือกขอบข่ายและเรื่องที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างละเอียด
ลึกซึ้งจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้องที่เป็นตารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย
หรือจากการไปศึกษาดูงานตามความสนใจ ผลการศึกษาค้นคว้าและกรอบ
แนวคิดการวิจัย อาจเป็นแนวทางในการทาดุษฎีนิพนธ์หรือต่อเนื่อง ไปสู่
การพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด
To select the specific topic for individual study from literature review,
academic reports, research papers and academic trips. The finding of the
study and conceptual framework leading to doctoral dissertation under
the supervision of advisors.
DPA 726402

ดุษฏีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
การศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกและมีระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา การ
ค้นหาคาตอบ โดยการศึก ษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ ย วข้ องกั บงานวิจัย แล้วนาเสนอเป็นเค้าโครงงานละเอีย ดดุษ ฎีนิพ นธ์
(Doctoral Dissertation Proposal) ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ก ารก ากั บดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด และผ่านการสอบป้องกันเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์
The in-depth study, research methodology including analytical thinking,
theories and literature review pertinent to the topic of dissertation leading
to the doctoral dissertation proposal. Individual students must pass the
defense of their doctoral dissertation proposal under the supervision of
advisors.

9 หน่วยกิต

15
DPA 726403

ดุษฏีนิพนธ์ 3
Dissertation 3

9 หน่วยกิต

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
การเขี ย นร่า งดุษ ฎี นิพ นธ์ ทั้งฉบับ ทั้ งนี้ต้องอยู่ ภายใต้ ก ารก ากั บดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
To develop the completed research methodology, process of data
collecting, method of data analysis, writing draft of the dissertation and be
able to present the analytical finding to the doctoral dissertation
committee under the supervision of advisors.
DPA 726404

ดุษฏีนิพนธ์ 4
Dissertation 4
การเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเห็นชอบการดาเนินการให้ผลงานดุษฎี
นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมที่จะได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
และผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบว่า ด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต
The writing of completed dissertation under the supervision of advisors
with the approval to be able to publish part or the entire doctoral
dissertation in academic journals or publishing at the national or
international level and be able to pass the defense of dissertation
according to the rules of the Graduate School in order to obtain the
doctorate degree.

9 หน่วยกิต

