
3.1.2  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 

                    (1)  แผน 1 เนน้การท าวิจัย 

      การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดท าข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และท าดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับ

การสัมมนาทางวิชาการ ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย 

        แบบ 1.1  ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียน

เพิ่มเตมิตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คดิค่าคะแนน 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)   

หมวดวชิาบังคับ - หนว่ยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ - หนว่ยกิต 

ดุษฎนีพินธ์ 48 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนว่ยกิต 

    แบบ 1.2    ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)   

หมวดวชิาบังคับ - หนว่ยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ - หนว่ยกิต 

ดุษฎนีพินธ์ 72 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 72 หนว่ยกิต 

   (2)  แผน 2 ศกึษารายวชิาและท าวิจยั 

    นสิิตตอ้งเข้าศึกษาตามรายวชิาท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า B และ

ท าข้อเสนอดุษฎนีพินธ์และจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้มคีณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานตอ่ท่ีประชุม

การสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎนีพินธ์คณะกรรมการสอบ โดย 

    แบบ 2.1    ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)   

หมวดวชิาบังคับ - หนว่ยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 15 หนว่ยกิต 

ดุษฎนีพินธ์ 36 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 51 หนว่ยกิต 

    แบบ 2.2    ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)   

หมวดวชิาบังคับ 18 หนว่ยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 15 หนว่ยกิต 

ดุษฎนีพินธ์ 48 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 81 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 



ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

 (1)    แผน 1 เนน้การท าวิจัย 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

(ไมน่ับหนว่ยกิต N/C) 
 

    

     

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

48 หน่วยกิต 

 

แบบ 1.2 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

72 หนว่ยกิต 

     

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 
 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 

     

หมวดดุษฎนีพินธ์ 

48 หนว่ยกิต 
 

หมวดดุษฎนีพินธ์ 

72 หนว่ยกิต 

 (2)   แผน 2 ศกึษารายวชิาและท าวิจยั 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

การจัดการภาครัฐและเอกชน 
 

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

(ไมน่ับหนว่ยกิต N/C) 
 

    

     

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

51 หนว่ยกิต 

 

แบบ 2.2 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี 

81 หนว่ยกิต 

     

หมวดวชิาเฉพาะ 

15 หนว่ยกิต 
 

หมวดวชิาบังคับ 18 หนว่ยกิต 

และหมวดวิชาเฉพาะ 15 หนว่ยกิต 

     

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 
 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 

     

หมวดดุษฎนีพินธ์ 

36 หนว่ยกิต 
 

หมวดดุษฎนีพินธ์ 

48 หนว่ยกิต 

 



  3.1.3  รายละเอียดในหลักสูตร 

   (1)    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  

     นสิิตอาจต้องศกึษาในรายวชิาต่อไปน้ี ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวทิยาลัย 

IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย Non-credit 

 Applied computer for research   

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา Non-credit 

 Graduate English   

   (2)    หมวดวชิาบังคับ 

    ให้นิสิตท่ีเลือกศึกษาแบบ 2.2 เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของ

กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

PP6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ   3 (3-0-6) 

 Theory Organization and Management   

PP6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 

 Human Resource Management   

PP6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Management Information System   

PP6106 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

 Public Policy and Project Management   

PP6107 การบริหารการเงินและการคลัง 3 (3-0-6) 

 Monetary and Financial Management   

PP6108 การบริหารการพัฒนา/เชงิกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

 Development Administration   

   (3)    หมวดวชิาเฉพาะ 

PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการจัดการสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) 

 Theory and Paradiam in Modern Management   

PP8102 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิปริมาณขั้นสูง 3 (2-3-5) 

 Advanced Quantitative Research Methodology    

PP8103 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิคุณภาพขัน้สูง 3 (2-3-5) 

 Advanced Qualitative Research Methodology    

PP8104 ปรัชญาเชงิศาสตร์ 3 (2-3-5) 

 Philosophy of Science   

PP8105 ดุษฎบัีณฑิตสัมมนา 3 (0-6-3) 

 Doctoral Seminar   

   (4)  หมวดดุษฎบัีณฑิต 

PP9201 ดุษฎนีพินธ์  36 หนว่ยกิต 

 Doctoral Dissertation    

PP9202 ดุษฎนีพินธ์  48 หนว่ยกิต 

 Doctoral Dissertation    



PP9203 ดุษฎนีพินธ์  72 หนว่ยกิต 

 Doctoral Dissertation    

  3.1.4  แผนการศึกษา    

   (1)   แผน 1 เนน้การท าวิจัย 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดเสริมพื้นฐาน 

IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1  

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 12 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 12 

 รวม 12  รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 12 PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

 รวม 12  รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

   PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

    รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

   PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 

   PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 6 

    รวม 6 



แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 

   PP9203 ดุษฎนีพินธ์ 3 12 

    รวม 12 

จ านวนหนว่ยกติตลอดหลักสตูร 48 จ านวนหนว่ยกติตลอดหลักสตูร 72 

   (2)    แผน 2   ศกึษารายวชิาและท าวิจัย 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดเสริมพื้นฐาน 

IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1  

PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการ 3(3-0-6) PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

 จัดการสมัยใหม ่  PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

PP8102 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิปริมาณขั้นสูง 3(1-3-3) PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

PP8103 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิคุณภาพขัน้สูง 3(1-3-3) PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

 รวม 9  รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP8104 ปรัชญาเชงิศาสตร์ 3(2-3-5) PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

PP8105 ดุษฎบัีณฑิตสัมมนา 3(0-6-3) PA…….... เลอืกเรียน 3(3-0-6) 

   PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการ 3(3-0-6) 

    จัดการสมัยใหม ่  

   PP8102 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิปริมาณขั้นสูง 3(1-3-3) 

 รวม 6  รวม 12 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1  

PP9201 ดุษฎนีพินธ์ 1 12 PP8103 ระเบียบวธีิวิจัยเชงิคุณภาพขัน้สูง 3(1-3-3) 

   PP8104 ปรัชญาเชงิศาสตร์ 3(2-3-5) 

   PP8105 ดุษฎบัีณฑิตสัมมนา 3(0-6-3) 

 รวม 12  รวม 9 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP9201 ดุษฎนีพินธ์ 1 6 PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 

PP9201 ดุษฎนีพินธ์ 1 6 PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

 รวม 6  รวม 6 



แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

PP9201 ดุษฎนีพินธ์ 1 12 PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

 รวม 12  รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

   PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

    รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

   PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 

   PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 6 

    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 

   PP9202 ดุษฎนีพินธ์ 2 12 

    รวม 12 

จ านวนหนว่ยกติตลอดหลักสตูร 51 จ านวนหนว่ยกติตลอดหลักสตูร 81 

  3.1.6  ค าอธบิายรายวชิา 

   (1)    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

IT8001 การใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อการวจัิย N/C 

 Applied computer for research   

ศึกษาความส าคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information  Technology:IT) เพื่อแสวงหา

ความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคัมยุคตัวเลข (digital  

society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual  society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ การสร้างสารนเิทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้น

ข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษา

รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และสามารถใช้สถติใินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าหรับ

การวจิัยได้ 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา N/C 

 Graduate English   

ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ส านวยภาษาอังกฤษ ความไพเราะทางภาษา ศึกษาและพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ โดยเน้นท่ีการพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด ได้อย่างมั่นใจ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษาะในการฟัง การพูด เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ได้การอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง 

การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้อความท่ีอ่านและให้มีทักษะใน        

. 



การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเร่ืองท่ีตรงกับสาขาการบริหารการศึกษา จากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ัง

สามารถอ่านและเขยีน Abstract และบทความภาษาอังกฤษได้ 

   (2)    หมวดวชิาบังคับ 

PP6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ   3 (3-0-6) 

 Theory Organization and Management   

ศกึษาลักษณะองค์การ ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎกีารจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองค์การ รวมถึง

การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเน้นถึง

การศึกษาเชิงแนวปฏบัิตแิละกรณศีกึษา 

PP6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   3 (3-0-6) 

 Human Resource Management   

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษาความ

คล้ายคลึงและความแตกต่าง ในส่วนของการวางแผน จัดการ ประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์ตามแนวคดิมนุษยน์ยิม และมนุษย์สัมพันธ์ และการเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ไว้กับองค์การ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแหง่ชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ธุรกิจขององค์การ จิตส านึกแห่งคุณธรรม กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สหวิทยาการ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบทบาทของการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นองค์การ 

PP6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Management Information System   

แนวคิดและระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบและความส าคัญของระบบสารสนเทศ

ในการจัดการธุรกิจภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการโครงสร้าง

หนว่ยงานสารสนเทศ การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นองค์กร การบริหารงานและการประเมินผลระบบสารสนเทศ 

PP6106 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

 Public Policy and Project Management   

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน การก าหนดนโยบายและการน า

นโยบายไปปฏบัิตติามสภาวะการณแ์ละพัฒนาการของสังคม 

PP6107 การบริหารการเงินและการคลัง 3 (3-0-6) 

 Monetary and Financial Management   

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารการคลัง การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 

การน านโยบายการเงินและการคลังไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ 

PP6108 การบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6) 

 Development Administration   

ศึกษาความหมายของการบริหารการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและปัญหาของการพัฒนาในแต่ละด้าน 

ครอบคลุมถึงการพัฒนาการบริหาร การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทาง

การเมอืง การพัฒนาเมอืง ชนบท และรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารการพัฒนาของ

ประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์ ภารกิจขององค์การ สภาพแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ และประบุกต์ใช้กับความ รู้ใน



แขนงต่างๆ โดยน ามาก าหนดกลยุทธ์  นโยบายและน าไปปฎบัิตเิพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

   (3)    หมวดวชิาเฉพาะ 

PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศนใ์นการจัดการสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) 

 Theory and Paradiam in Modern Management   

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสาธารณะสมัยใหม่ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยให้ความส าคัญใน

ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ต่างๆ เช่น การจัดการนิยม (Managerialism) ประชารัฐ (Participatory State) ห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) และทฤษฎีการจัดการอื่นๆ ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการ (Strategic Model) 

และเทคนิคในการจัดการ (Tactical Model) 

PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขัน้สูง 3 (2-3-5) 

 Advanced Quantitative Research Methodology    

ความหมายและลกัษณะท่ัวไปของการวจิัยเชงิปริมาณ ระเบียบวธีิวิจัย ประเภทวจิัย การออกแบบการวจิัย 

การด าเนนิการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลใน

การวจิัยเชงิปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวจิัยเชงิคุณภาพ 

PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้สูง 3 (2-3-5) 

 Advanced Qualitative Research Methodology    

ความหมายและลักษณะท่ัวไป ระเบียบวธีิวิจัย ประเภทวจิัย การออกแบบการวิจัย การด าเนินงานวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

และไมม่สี่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) 

การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) การเขียนโครงร่างและรายงานวจิัยเชงิคุณภาพ 

PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร ์ 3 (2-3-5) 

 Philosophy of Science   

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเชิงศาสตร์ ความหมาย ท่ีมา และสถานภาพของญาณวิทยา 

(Epistemology) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ องค์ประกอบของ

ปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) ส านักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และส านักหลังพฤติกรรมศาสตร์ 

(Post-behavioralism) ซึ่งเป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและจัดระเบียบความรู้ด้าน

สังคมศาสตร์ ท้ังในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และ

หนว่ยการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อน าไปสู่การสร้างและการพัฒนาทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์ 

PP8105 ดุษฎีบณัฑิตสัมมนา 3 (0-6-3) 

 Doctoral Seminar   

สัมมนาในหัวข้อท่ีจะน าไปสู่การท าดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญในหัวข้อ

ดังกล่าว โดยจัดท าเป็นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศกึษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ 

   (4)  หมวดดุษฎบัีณฑิต 

PP9201 ดุษฎนีิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศกึษาวจิัยและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตล่ะบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 



 

PP9202 ดุษฎนีิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศกึษาวจิัยและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตล่ะบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

PP9203 ดุษฎนีิพนธ์  72 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศกึษาวจิัยและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตล่ะบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 


