3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎี นิพนธ์ควบคู่ไปกับ
การสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ 1.1
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คดิ ค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนพิ นธ์
48 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนพิ นธ์
72 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจยั
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และ
ทาข้อเสนอดุษฎีนพิ นธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มคี ณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุม
การสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์คณะกรรมการสอบ โดย
แบบ 2.1
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนพิ นธ์
36 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
51 หน่วยกิต
แบบ 2.2
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนพิ นธ์
48 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
81 หน่วยกิต

(1)

ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
แผน 1 เน้นการทาวิจัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต N/C)

แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
72 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

(2)

หมวดดุษฎีนพิ นธ์
48 หน่วยกิต
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจยั
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและเอกชน

หมวดดุษฎีนพิ นธ์
72 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต N/C)
แบบ 2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
51 หน่วยกิต

แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
81 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
และหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนพิ นธ์
36 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนพิ นธ์
48 หน่วยกิต

3.1.3 รายละเอียดในหลักสูตร
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
Non-credit
Applied computer for research
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Non-credit
Graduate English
(2) หมวดวิชาบังคับ
ให้นิสิต ที่เลือกศึกษาแบบ 2.2 เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของ
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
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/เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Development Administration
(3) หมวดวิชาเฉพาะ
PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Theory and Paradiam in Modern Management
PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Quantitative Research Methodology
PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Qualitative Research Methodology
PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3 (2-3-5)
Philosophy of Science
PP8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3 (0-6-3)
Doctoral Seminar
(4) หมวดดุษฎีบัณฑิต
PP9201 ดุษฎีนพิ นธ์
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์
48 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation

PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์
72 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
3.1.4 แผนการศึกษา
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1
แบบ 1.2
รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชา
หน่วยกิต
หมวดเสริมพื้นฐาน
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
IT8001
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
รวม
N/C
รวม
N/C
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
12
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
12
รวม
12
รวม
12
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
6
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
6
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
6
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
6
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
12
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
12
รวม
6
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
6
รวม
6

แบบ 1.1
รายวิชา

แบบ 1.2
รายวิชา

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9203 ดุษฎีนพิ นธ์ 3

รวม
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
แบบ 2.1
แบบ 2.2
รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชา
หมวดเสริมพื้นฐาน
IT8001
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
IT8001
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
N/C
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการ
3(3-0-6) PA…….... เลือกเรียน
จัดการสมัยใหม่
PA…….... เลือกเรียน
PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3(1-3-3) PA…….... เลือกเรียน
PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง 3(1-3-3) PA…….... เลือกเรียน
รวม
9
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3(2-3-5) PA…….... เลือกเรียน
PP8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3(0-6-3) PA…….... เลือกเรียน
PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการ
จัดการสมัยใหม่
PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
รวม
6
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9201 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
12
PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
PP8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
รวม
12
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9201 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
6
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
6
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9201 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
6
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
6
รวม

หน่วยกิต
12
12
72

หน่วยกิต
N/C
N/C
N/C
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-3-3)
12
3(1-3-3)
3(2-3-5)
3(0-6-3)
9
6
6
6
6

แบบ 2.1
รายวิชา
PP9201

ดุษฎีนพิ นธ์ 1
รวม

แบบ 2.2
รายวิชา

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
12
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
12
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
PP9202 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
รวม
51
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
81

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
Applied computer for research
ศึกษาความสาคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:IT) เพื่อแสวงหา
ความรู้การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคัมยุคตัวเลข (digital
society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิช าการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษา
รวบรวมข้ อ มูล การจั ด เก็ บข้ อ มูล และใช้ง านฐานข้อ มู ลสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลสนเทศบนระบบและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาหรับ
การวิจัยได้
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
Graduate English
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ สานวยภาษาอังกฤษ ความไพเราะทางภาษา ศึกษาและพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด ได้อย่างมั่นใจ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษาะในการฟัง การพูด เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้อความที่อ่านและให้มีทักษะใน
.

การศึกษาค้น คว้าในหัวข้อ เรื่อ งที่ตรงกั บสาขาการบริหารการศึก ษา จากแหล่ งข้อมูลสิ่งพิม พ์และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ ง
สามารถอ่านและเขียน Abstract และบทความภาษาอังกฤษได้
(2) หมวดวิชาบังคับ
PP6102
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Theory Organization and Management
ศึกษาลักษณะองค์การ ทฤษฎีผู้นา ทฤษฎีการจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองค์การ รวมถึง
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การควบคุมการทางานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเน้นถึง
การศึกษาเชิงแนวปฏิบัตแิ ละกรณีศกึ ษา
PP6103
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษาความ
คล้ายคลึงและความแตกต่าง ในส่วนของการวางแผน จัดการ ประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดมนุษย์นยิ ม และมนุษย์สัมพันธ์ และการเก็บรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพ ไว้กับองค์การ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ธุรกิจขององค์การ จิตสานึกแห่งคุณธรรม กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สหวิทยาการ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบทบาทของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ
PP6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
แนวคิดและระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบและความสาคัญของระบบสารสนเทศ
ในการจัดการธุรกิจภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการโครงสร้าง
หน่วยงานสารสนเทศ การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
PP6106
นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
Public Policy and Project Management
ศึก ษาทฤษฎีและแนวคิด เกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน การก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัตติ ามสภาวะการณ์และพัฒนาการของสังคม
PP6107
การบริหารการเงินและการคลัง
3 (3-0-6)
Monetary and Financial Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารการคลัง การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
การนานโยบายการเงินและการคลังไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ
PP6108
การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Administration
ศึกษาความหมายของการบริหารการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและปัญหาของการพัฒนาในแต่ละด้าน
ครอบคลุมถึงการพัฒนาการบริหาร การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทาง
การเมือง การพัฒนาเมือง ชนบท และรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารการพัฒนาของ
ประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์ ภารกิจขององค์การ สภาพแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ และประบุกต์ใช้กับความรู้ใน

แขนงต่างๆ โดยนามากาหนดกลยุทธ์ นโยบายและนาไปปฎิบัตเิ พื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(3) หมวดวิชาเฉพาะ
PP8101 ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Theory and Paradiam in Modern Management
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสาธารณะสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความสาคัญใน
ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ต่างๆ เช่น การจัดการนิยม (Managerialism) ประชารัฐ (Participatory State) ห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) และทฤษฎีการจัดการอื่นๆ ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการ (Strategic Model)
และเทคนิคในการจัดการ (Tactical Model)
PP8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขัน้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Quantitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย
การดาเนินการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลใน
การวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
PP8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Qualitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การดาเนินงานวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มสี ่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview)
การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร (Action Research) การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
PP8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3 (2-3-5)
Philosophy of Science
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเชิ ง ศาสตร์ ความหมาย ที่ ม า และสถานภาพของญาณวิ ท ยา
(Epistemology) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ องค์ประกอบของ
ปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) สานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และสานักหลังพฤติกรรมศาสตร์
(Post-behavioralism) ซึ่ง เป็ นพัฒ นาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและจัด ระเบี ยบความรู้ ด้า น
สังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และ
หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อนาไปสู่การสร้างและการพัฒนาทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์
PP8105 ดุษฎีบณ
ั ฑิตสัมมนา
3 (0-6-3)
Doctoral Seminar
สัม มนาในหั วข้ อที่ จะนาไปสู่ก ารทาดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้ก ารกากับดูแ ลของอาจารย์ที่เชี่ย วชาญในหัว ข้ อ
ดังกล่าว โดยจัดทาเป็นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ
(4) หมวดดุษฎีบัณฑิต
PP9201 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กากับดูแล และคาแนะนา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดาเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

PP9202 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กากับดูแล และคาแนะนา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดาเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
PP9203 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กากับดูแล และคาแนะนา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดาเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

