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ปรัชญา 

           สรางองคความรู  และศักยภาพดานยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่ อนําพาสังคมให ย่ังยืน  

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อ 

       1.3.1 ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรูในศาสตรดานยุทธศาสตรการพัฒนา มีความ

เช่ียวชาญการจัดการเชิงกลยุทธและสามารถประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศ ให

เจริญกาวหนา 

        1.3.2 ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะผูนําในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อน

การบริหารจัดการองคกรหรือหนวยงาน ใหประสบความสําเร็จดานการบริหารเชิงกลยุทธ 

          1.3.3 ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความเช่ียวชาญดานการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรู

ใหมเพื่อนําไปใชในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา แกปญหาของชุมชน สังคมและประเทศ 

        1.3.4 ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานดานยุทธศาสตรการ

พัฒนารวมกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆในสังคมและประเทศใหประสบความสําเร็จ 

จํานวนหนวยกิต  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48      หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวิชาบังคับ   9 หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเลือก   3 หนวยกิต 

3) หมวดวิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 

4) หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 9 หนวยกิต 

รายวิชา 

1) หมวดวิชาบังคับ   9       หนวยกิต 

2537302 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา     3 (3-0-6) 

 The King Philosophy for Development 

2537501 ทฤษฎียุทธศาสตรการพฒันาตะวันตกและตะวันออก   3 (3-0-6) 

 Western and Eastern Strategies Development Theories 



2537502 ทฤษฎีภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง    3 (3-0-6) 

 Leadership and Change Theories 

2)  หมวดวิชาเลือก 3       หนวยกิต 

2537304 การพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการบานเมอืง   3 (3-0-6) 

  Development of Good Governance   

2537305 บริบทสงัคมดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  3 (3-0-6) 

 Social Peripherals in Wisdom and Technological Innovation 

2537306 การบริหารงบประมาณและการลงทุนเชิงสรางสรรค   3 (3-0-6) 

 Budget Management and Creative Investment 

2537402 เศรษฐกจิทางเลอืกเพือ่สงัคมยุคใหม    3(3-0-6) 

 Alternative Economics for New Society 

2557001  ทฤษฎีระบบและการประยุกตใชในการพัฒนา   3 (3-0-6) 

 Systems Theories and Application of Development 

2557003  ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตรเพือ่ประยุกตใชใน  

 การพัฒนา       3 (3-0-6) 

 Behavioral Science and Social Science Theories for  

 Applications in Development 
 

3)  หมวดวิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 

6609901  วิทยานิพนธ 1: การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ   3 หนวยกิต 

  Dissertation 1: Construction of. Dissertation Topic 

6609902  วิทยานิพนธ 2: การพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  6 หนวยกิต 

  Dissertation 2: Constructing of Dissertation Proposal 

6609906  วิทยานิพนธ 3: การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 1   6 หนวยกิต 

  Dissertation 3: Conducting the Dissertation 1 

6609907 วิทยานิพนธ 4 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 2   6 หนวยกิต 

 Dissertation 4: Conducting the Dissertation 2 

6609908  วิทยานิพนธ 5: การวิเคราะหขอมูล สรุปผลรายงานและ 

การเขียนวิทยานิพนธฉบับราง     9 หนวยกิต 

Dissertation 5: Analyzing Data, Reporting Conclusion  

and Making a Draft Dissertation 

 

 



6609909  วิทยานิพนธ 6:  การสอบปกปองวิทยานิพนธและ 

การจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบรูณ     6 หนวยกิต 

Dissertation 6: Oral Defense of Dissertation and  

Completion of Final Version of the Dissertation 

 

4)  หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)   9 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองสอบผานความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ ความ

คลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด กรณีความรู

ความสามารถตํ่ากวาเกณฑนักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาตอไปน้ีโดยไมนับหนวยกิต 

6607701  ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 

  Academic English Proficiency 

6607702  ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

  Information Technology Proficiency 

6607703  การคิดและเขียนเชิงวิชาการ     3 (2-2-5) 

  Academic Thinking and Writing 



แผนการศึกษา 

 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2537501 ทฤษฎียุทธศาสตรการพฒันาตะวันตกและตะวันออก 3 (3-0-6) 

2537302 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6) 

6607703 การคิดและเขียนเชิงวิชาการ* 3 (2-2-5) 

 รวม 6  หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2537502 ทฤษฎีภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) 

6607701 ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*      3 (3-0-6) 

6607702 ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ* 3(2-2-5) 

 รวม 3  หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

xxxxxxx หมวดวิชาเลอืก (1) 3(x-x-x) 

   

 รวม 3  หนวยกิต 

 

หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 



ชั้นปท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609901 วิทยานิพนธ 1 การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ 3 

 รวม 3 หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609902 วิทยานิพนธ  2 การพฒันาเคาโครงวิทยานิพนธ 

ฉบับสมบรูณ 

6 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609906 วิทยานิพนธ  3 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 1 6 

 รวม 6 หนวยกิต 

 



ชั้นปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609907 วิทยานิพนธ  4 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 2 6 

 รวม 6  หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609908 วิทยานิพนธ  5 การวิเคราะหขอมูล สรปุผลรายงาน

และการเขียนวิทยานิพนธฉบับราง 

9 

 รวม 9  หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

6609909 วิทยานิพนธ  6  การสอบปกปองวิทยานิพนธและ การ

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

    6 

 รวม 6  หนวยกิต 

   

หมายเหตุ  

1.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตองมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยตองผานมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตอนที่ 1 และตอนตอ ๆ ไป สามารถกระทําไดในทุกภาคการศึกษาโดย

ไมอยูภายใตขอจํากัดวาดวยจํานวนหนวยกิตที่วาภาคการศึกษาปกติไมเกิน  15  หนวยกิต และภาคฤดูรอนไม

เกิน 12 หนวยกิต ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  การสอบ Qualifying Examination  สามารถกระทําไดเมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดและตอง

สอบใหผานภายใน 3 ครั้ง  ถาไมผานถือวาขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูเรียนตอไป 



คําอธิบายรายวิชา  
 

1)  หมวดวิชาบังคับ     9 หนวยกิต 
 

2537302 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 

  The King’s Philosophy for Development 

หลักการ ทฤษฎี ปรัชญาของการพัฒนา รูปแบบของการพัฒนา การพัฒนาที่ ย่ังยืน 

ผลกระทบของการพัฒนา การบริหารจัดการกลยุทธ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยทํา

การสังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและหลักวิชาการพัฒนาตามพระราโชบายสูการปฏิบัติ  

  The principles, theories, development philosophy, development models, 

sustainable development, impacts of the development methods as well as related issues. 

The study covers the areas of strategic management, economics, technology and culture by 

synthesizing theories and concepts of the King Philosophy to be implemented. 

 

2537501 ทฤษฎียุทธศาสตรการพัฒนาตะวันตกและตะวันออก           3 (3-0-6) 

 Western and Eastern Strategy Development Theories 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาตะวันตกและตะวันออกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ตลอดจนศึกษากระบวนการและผลกระทบของโลกาภิวัฒนตอการพัฒนาสังคมและประเทศ 

โดยเฉพาะปจจัยปจจัยภายในและภายนอกตอทิศทางและผลลัพธตอการพัฒนา รวมถึงการศึกษามุงเนน

ประเด็นการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การบริหารพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางย่ังยืน การบริหารการ

พัฒนาทางสังคม ประชาสังคมและธรรมาภิบาล 

 The principles, the concepts, and the Western and Eastern administrational 

development theories ( economic, social and politic) , including the processes and the 

globalization impacts on social and national development especially both internal and 

external factors towards the development directions and outcomes are introduced. 

Moreover, this subject emphasizes on various development issues; such as economic 

development, sustainable development, social development, civil society and good 

governance. 

 

 

 

 

 

 



2537502 ทฤษฎีภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

 Transformational Leadership  

 แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา แนวคิดระบบสังคม 

วัฒนธรรม การจัดการพฤติกรรมของบุคคลและกลุมคนในองคการ การสรางผูนําการเปลี่ยนเปลงสูการ

พัฒนาอยางย่ังยืน บทบาทของผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํายุคใหม เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุค

โลกาภิวัฒน ตลอดจนผลกระทบที่กอใหเกิดกระบวนทัศนใหมตอการบริหารจัดการยุทธศาสตร การนํา

ทฤษฎีภาวะผูนํามาประยุกตใช และการบริหารความขัดแยงอยางมีคุณธรรม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 The concepts of behavioral science, psychology, sociology, and socio-

cultural dimensions.  Behavioral management both individual and organizational group. 

Developing leadership training for the changing world in order to support the sustainable 

in the globalization.  Especially, it is focusing on the roles of leadership and the modern 

leadership theories. Those leadership and change theories will be implemented to create 

and developing effective leadership roles including to use in the studies and analyze 

involving research issues.     
 

2)  หมวดวิชาเลือก     3 หนวยกิต 
 

2537304 การพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการบานเมือง    3 (3-0-6) 

 Development of Good Governance 

  ปรัชญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีของภาครัฐและเอกชน ความรับผิดชอบตอ

ผูมีสวนไดสวนเสียของสังคมและสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การ

ประยุกตใชปรัชญาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาใชในยุทธศาสตรระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด ทองถ่ิน

และชุมชน 

  The philosophy on good governance of public and private sector; 

responsibilities for stakeholders of society and environment as well as related laws to good 

governance, and applying the good governance in national, regional, provincial, local, and 

community strategies. 

 

 

 

 

 

 



 

2537402 เศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือสังคมยุคใหม     3 (3-0-6) 

 Alternative Economics for New Society 

ความเปนสังคมใหม ปจจัยสภาพแวดลอมที่นํามาสูความเปนสังคมใหม ไดแก ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ของกลุมภูมิภาคตาง ๆ การแขงขันและนโยบายการคาระหวางประเทศ ความตองการในการบริโภคของ

ภูมิภาค การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศ การวิเคราะหแนวทางทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่๙เพื่อนํามาสรางแนวทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความเปน

สังคมใหม ทั้งในระดับบุคคล องคกร สังคม ประเทศ และระดับภูมิภาคในโลก ไดแก การวางยุทธศาสตรเพื่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในดานภาคการบริโภค การผลิต การลงทุน การบริหารงานของรัฐและการคา

ระหวางประเทศที่รวมถึงการสนับสนุนการนําเขาและการสงออกผลผลิตและบริการ 

The new society, the environmental factors that leads to a new society are the 

advanced in technology, the country’s economic  problems, the impacts of world’s 

economic, the corporation in regional economic among the world, the competition and 

international trade policy, the consumption in each region, the production and trades goods 

and services in international including the analysis of directional economic. This subject is 

included the sufficiency economy of the King Philosophy in order to develop the directional 

economic which is suitable the new society for individual, organization, society, country, and 

universal such as planning for economic strategies in consumption, production, investment, 

public administration, international trades which include import and export products and 

services. 

 

2557001 ทฤษฎีระบบและการประยุกตใชในการพัฒนา         3(3-0-6) 

  Systematic Theories and Application of Development 

แนวคิดและทฤษฎีระบบของสรรพสิ่งในเอกภพ  ในสายการงานอาชีพ  ประยุกตและ

เปรียบเทียบทฤษฎีเชิงวิเคราะหประเด็นความแตกตางระหวางแนวคิดทฤษฎี การจําลองแนวคิดทฤษฎีไป

ประยุกตใชกับกรณีเหตุการณอันหน่ึงอันใดเชิงเปรียบเทียบ  และการวิเคราะหระบบองคการ เพี่อการ

พัฒนาองคการ โดยทฤษฎีระบบ และการพัฒนาองคการตามหลักการของทฤษฎีระบบ 

  The concepts and theories of system aspect employed to things in the 

universe or career path. Analytic comparison of the system to distinguish the differences 

of the theories. Stimulating the system concepts and the theories to apply in real 

situation comparatively, in order to analyse the organization system which result in 

development of organization according to the systematic theories.  



2557003 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนา 3(3-0-6) 

  Behavioral Science and Social Science Theories for Applications  

in Development 

  วิเคราะห สังเคราะห ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรและทางสังคมศาสตรที่มีความเช่ือมโยง

ของทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  การวิเคราะหใหเห็นศักยภาพของทฤษฎีเพื่อนําไปใชในการ

สรางยุทธศาสตร  การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การประเมินยุทธศาสตร การวิเคราะหงานวิจัยยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ไดนําทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมาใชในการพัฒนายุทธศาสตรในมิติตาง ๆ  

  Analyse and synthesize behavioral science and social science theories that 

are related to the behavioral science and the social science theories. The study is 

analyzing the potential of the theories in order to develop, implement, and evaluate 

strategies. Analyzing strategic development research which applied the behavioral science 

and the social science theories to develop the strategies in various aspects. 

 

2537305 บริบทสังคมดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

  Social Peripherals in Wisdom and Technological Innovation 

  ความสัมพันธระหวางภูมิปญญากับสังคม ภูมิหลังทางสังคม แนวคิดและการบูรณาการภูมิ

ปญญาและปราชญชุมชน สอดคลองกับสภาพสังคม การสรางงาน และผลิตภัณฑดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

การผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาของภูมิภาคตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิต และเพื่อ

สรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

อันเปนผลจากการเขาสูสังคมเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีและภูมิปญญามาบูรณาการเพื่อสรางสรรค

นวัตกรรมสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑบริการและกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพื่อกาวสู

สังคมใหมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  The relationship between wisdom and society are; social background, 

concepts and integrated wisdom, and community philosopher which in line with social 

conditions, creating jobs and products with the local wisdom.  The integrating of the local 

wisdom and regional wisdoms are for improving the quality of life in socioeconomics. The 

lifestyle changes are the results of society’s transforming to technological society.  

Implementing the integration between technology and the wisdom to create products’ 

and services’ innovation; as well as the effective working process in order to efficiently 

move on the new society both national and international levels. 

 

 

 



2537306 การบริหารงบประมาณและการลงทุนเชิงสรางสรรค   3(3-0-6) 

  Budget Management and Creative Investment 

  การสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับความเปนอยูของประชาคมแตละ

ชุมชนและสังคม โครงการสงเสริมวิชาชีพ โครงการอนุรักษวัฒนธรรม โครงการเสริมสรางการศึกษาและ

คุณภาพชีวิต โครงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โครงการสาธารณสุข โครงสรางชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสทางรางกาย  การวางแผนและการจัดหางบประมาณสนับสนุน การประเมินความคุมคาของการ

ลงทุนในโครงการแตละประเภท การวางมาตรการกํากับดูแล การอนุมัติและการควบคุมงบประมาณเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพในการใช 

  Creating projects and activities that are in accordance with each well-being 

of community and society; for examples, professional promotion projects, cultural 

conservation projects, the strengthen education and quality of life projects, the natural 

resources and environment conservation projects, public health projects, the 

underprivileged physically project, etc. The study is focused on budget planning and 

procurement as well as evaluating the feasibility of each of the projects, controlling and 

approving the regulatory measurement and budgeting in order to accomplish the effective 

usage.  

 

  3) หมวดวิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 
 

6609901 วิทยานิพนธ 1:  การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ   3 หนวยกิต 

  Dissertation 1: Construction of Dissertation Topic 

การกําหนดปญหาการวิจัย หัวขอการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพข้ันสูง การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ ภายใตการกํากับดูแล

ของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ การเสนอขออนุมัติหัวขอ

และแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  Defining research problems, research topic, literature review, quantitative 

and qualitative research methods including techniques as well as how to analyze data, 

writing dissertation, and presenting dissertation under the supervision of their supervisors 

and the program’s committees. Including, the processes of approval research topics and 

assigning the formal supervisors which has been following the standards set by the Doctor 

of Philosophy in Development Strategy program.   

 



6609902 วิทยานิพนธ 2:  การพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  6 หนวยกิต 

Dissertation 2: Constructing of Dissertation Proposal 

  สรางเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามระเบียบวิธีวิจัย ตรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธ มีการอางอิงโดยวิธีการที่ถูกตองตามระเบียบการเขียนวิทยานิพนธ มีความทันสมัยและมีการ

สังเคราะห สรุป เรียบเรียงดวยประโยคที่ชัดเจน วิธีการวิจัยที่ใชในการทําวิทยานิพนธ มีวิธีการดําเนินการที่

ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของวิทยานิพนธ มีการจัดสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 

มีการตรวจสอบแกไขจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสอบผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ สงเลม

เคาโครงวิทยานิพนธฉบับถูกตองสมบูรณ 

เงื่อนไข: นักศึกษาจะลงทะเบียนในวิชาวิทยานิพนธ 2 ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

  Developing dissertation proposal according to research methodology, relating 

document and writing references correctly.  Dissertation have to be modern, synthetically, 

conclusive conclude with clear sentence, develop the methodology covering objectives of 

the study, and provide the dissertation seminar .The dissertation is approved by advisors 

committee. The students have to pass the proposal examination, and send the complete and 

correct  dissertation proposal.  

Condition: Ph.D candidates who have registered Dissertation 2 must pass qualification 

examinations. 

   

6609906 วิทยานิพนธ 3: การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 1   6 หนวยกิต 

  Dissertation 3: Conducting the Dissertation 1 

  ดําเนินการตามข้ันตอนในเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทํา

หนาที่เสนอแนะ ชวยเหลือและติดตามใหนักศึกษาสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาที่กําหนด พัฒนา

เครื่องมือวิจัย ทดลองหรือรวบรวมขอมูล  

  Conducting the dissertation proposal under the dissertation advisor’s 

supervision and suggestion. The appointed dissertation advisora assists and follows the 

progress of the dissertation in order to ensure the dissertation remains on track according 

to the planned timeline.  The aims are: the student is able to develop appropriate 

research instruments, conduct experiments or collect information. 

 

 

 

 

 



6609907 วิทยานิพนธ 4: การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 2   6 หนวยกิต 

  Dissertation 4: Conducting the Dissertation 2 

วิเคราะห อภิปราย สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน โดยมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดสัมมนา

แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการหรืออาจมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

และหรือมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการที่มีผู

กลั่นกรองเปนที่ยอมรับของสาขาวิชา 

  Analyse, discuss, summarizes results of the student’s research and write 

reports. There are class seminar and discussion in order to exchange ideas and 

operational methods. There might be opportunities for presentation at national or 

international conferences during the course. Candidates need to consider submitting the 

dissertation, or a part of it, to peer reviewed academic journals. 

 

6609908 วิทยานิพนธ 5 การวิเคราะหขอมูล สรุปผล   9 หนวยกิต 

  และเขียนวิทยานิพนธฉบับราง 

  Dissertation 5: Analyzing Data, Reporting Conclusion 

and  Drafting Dissertation  

  วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย เรียบเรียงเปนวิทยานิพนธฉบับราง ตรวจสอบและให

คําแนะนําในการวิเคราะหเรียบเรียงและสรุปผลติดตามความกาวหนาการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผน

ที่กําหนด มีกิจกรรมเพิ่ มทักษะและความรูความเขาใจเกี่ยวกับ วิธีการวิเคราะหขอมูลที่ จําเปน 

มีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มีการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการที่มีผูกลั่นกรองเปนที่ยอมรับของสาขาวิชา 

  An analysis and summary of the research results are utilized in editing a 

dissertation draft, which is checked by the candidate’s advisors. Progress reports are 

completed to monitor that the dissertation progress is proceeding according to the 

approved project plan. Activities are provided to improve skills, knowledge, and 

understanding of appropriate data analyzing methods. There are opportunities for 

presentation at national or international conferences during the course. Candidates need 

to submit the dissertation, or part of it, to peer-reviewed academic journals.  

 

 

 

 

 



6609909 วิทยานิพนธ 6 การสอบปกปองวิทยานิพนธ   6 หนวยกิต 

และการจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  Dissertation 6: Oral Defense of Dissertation 

  and Completion of Final Version of the Dissertation 

สงเลมวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบและเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและสอบปกปองวิทยานิพนธแบบเปด มีผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบให “ผาน” หรือ 

“ผานโดยมีเงื่อนไข” ในกรณีมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปอง

วิทยานิพนธ ตองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด 

  The dissertation is edited and considered for submission by the dissertation 

committee. There is an open dissertation defense examination, the result of which must 

be agreed by the examination committee. The result can be “pass”, or “pass with 

conditions” which requires re-editing according to the requirements of the dissertation 

defense examination committee. The finished dissertation must be submitted within a 

specific time limit. 

 

4)  หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)   9  หนวยกิต 
 

6607701 ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 

  Academic English Proficiency 

คนควา สังเคราะหองคประกอบของภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑสําหรับ แตละ

องคประกอบ ดานคํา วล ีประโยค อนุเฉท ตอน บทเลม สํารวจการใชแตละองคประกอบ ในตําราเลมหลัก

ของสาขาวิชาที่เรียน ฝกอาน ฝกเขียน ฝกฟง และฝกพูด ในสาระทางวิชาการของวิชาที่เรียน 

Researching and synthesis of English configuration. The study is focused 

each configuration guideline such as words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, 

punctuation, and formatting. The students have to survey the textbooks in each field in 

order to practice academic reading, writing, listening, and speaking. 

 

 

 

 

 

 

 



6607702 ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

  Information Technology Proficiency 

วิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการบริหารจัดการ การเรียนรูและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหคลองแคลว จริยธรรมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Analyzing current information technology and future trends, information 

Technology for Management, learning and applying of information technology, practicing 

application in order to develop the information technology proficiency skills, ethics in 

using information technology. 

 

6607703 การคิดและการเขยีนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

  Academic Thinking and Writing 

ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม การอานบทความวิชาการทั้งภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย การคิดสังเคราะห วิเคราะห ขอมูลที่ไดจากบทความ การสรางความคิดรวบยอด การเช่ือมโยง การ

จัดช้ันความคิดรวบยอด การอุปมาน การอนุมานความคิดรวบยอด เพื่อนํามาใชอางอิงในการทบทวน

วรรณกรรม การเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห การนําเสนอหลักฐานที่ไดจากการ

คนควา เพื่อใชเปนหลักฐานในการอางอิงอยางมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ การจัดทําบรรณานุกรมที่

ถูกตองครบถวนและการหลีกเลี่ยงการคัดลอกหรือการนําผลงานของผูอื่นมาใชอางอิงอยางไมถูกตองและ

ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคิดและการเขียนทางวิชาการ การมุงเนนไปที่คุณธรรมและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพนักวิจัยและเทคนิควิธีการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและ

นานาชาติ 

  This course is designed to develop  the understanding regarding the 

meaning and the purpose of the literature review in the dissertation. The course aims to 

enable the students to synthesize and analyses information form a variety of academic 

studies and other sources, in both Thai and English. The extended objectives are: the 

students will be able to develop a themes, organize and summarize it critically as well as 

reviewing a variety of reference materials. The course develops skills in critiquing the 

literature and in using recognized referencing standards. Plagiarism and incorrect 

references are discussed to ensure the research is of the highest ethical standards. 


