
รายวิชาในหลักสูตร 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             ไมนับหนวยกิต สําหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 PHD0101 ภาษาอังกฤษข้ันสูงระดับบัณฑิตศึกษา    0(0-0-0)  

   Advanced English for Graduate Studies                       (ไมนับหนวยกิต)      

 PHD0102 ปรัชญาทางสังคมศาสตรและสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ  0(0-0-0)  

   Philosophy of Social Science and Advanced Statistic  (ไมนับหนวยกิต) 

   for Business Research  

     PHD0103    ปฏิบัติการงานวิจัยช้ันสูง  0(0-0-0)  

                      Advanced Business Research Workshop  (ไมนับหนวยกิต) 

  

2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน                   ไมนับหนวยกิต สําหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 PHD0201     ความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ                                                   (ไมนับหนวยกิต)                  

   Foundations of Business Knowledge                                 

 

3) หมวดวิชาบังคับ                     9 หนวยกิต สําหรับ แบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 PHD0301 ปรัชญาและทฤษฎีทางการจัดการข้ันสูง 3(3-0-6) 

   Philosophy and Advanced Management Theories  

 PHD0302 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง 1 3(3-0-6) 

   Advanced Research Methodology 1 

 PHD0303 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง 2 3(3-0-6) 

   Advanced Research Methodology 2 

 

4) หมวดวิชาเลือก                       3 หนวยกิต สําหรับ แบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 PHD0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการจัดการ 3(3-0-6) 

   Research Seminar in Selected Management Topics 

 PHD0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการตลาด 3(3-0-6) 

   Research Seminar in Selected Marketing Topics 

 PHD0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการเงิน 3(3-0-6) 

   Research Seminar in Selected Financial Topics 

 

 



5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ   ไมนับหนวยกิต สําหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0) 

   Qualifying Examination                (ไมนับหนวยกิต) 

 

6) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1.1)                      48 หนวยกิต สําหรับ แบบ 1 (1.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             จํานวนหนวยกิต  

 PHD0601 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1)  8 

    Dissertation Type 1 (1) 

 PHD0602 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (2)  8 

    Dissertation Type 1 (2) 

 PHD0603 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (3)  8 

    Dissertation Type 1 (3) 

 PHD0604 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (4)  8 

    Dissertation Type 1 (4) 

 PHD0605 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (5)  8 

    Dissertation Type 1 (5) 

 PHD0606 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (6)  8 

    Dissertation Type 1 (6) 

 

 (3.7) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (2.1)                      36 หนวยกิต สําหรับ แบบ 2 (2.1) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             จํานวนหนวยกิต  

 PHD0701 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (1)           9 

    Dissertation Type 2 (1) 

 PHD0702 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (2)    9 

    Dissertation Type 2 (2) 

 PHD0703 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (3)    9 

    Dissertation Type 2 (3) 

 PHD0704 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (4)    9 

    Dissertation Type 2 (4) 

  



คําอธิบายรายวิชา  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PHD0101 ภาษาอังกฤษข้ันสูงระดับบัณฑิตศึกษา   0(0-0-0) 

  Advanced English for Graduate Studies  (ไมนับหนวยกิต) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ  โดยมุงเนนทักษะดานการเขียน การ

อาน การพูดและการฟงภาษาอังกฤษ เสริมสรางความแข็งแกรงในการเขาใจขอมูลขาวสาร แปลความ และสรุป

สาระสําคัญจากบทความ วารสาร ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนนําเสนองานและสื่อสารกับผูอื ่นเปน

ภาษาอังกฤษ 

  Develop English proficiency especially in writing, reading, speaking, and listening 

skills. Strengthen English understanding of academic and related information in particular fields of 

study. The ability to interpret, summarize main idea from articles, journals, textbooks and electronic 

media as well as propose and communicate their works with other in English.  

 

PHD0102  ปรัชญาทางสังคมศาสตรและสถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 0(0-0-0) 

  Philosophy of Social Science and Advanced Statistic for Business Research  (ไมนับหนวยกิต) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาหลักการทางสถิติเพ่ือการวิจัย แหลงท่ีมาและประเภทของขอมูลทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติ

พรรณนาและสถิติเพื ่อการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร การนําสถิติไปประยุกตใชในงานวิจัยดาน

บริหารธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การนําเสนอ การอาน และการแปล

ความ ผลลัพธตามมาตรฐานสากล 

            To study the statistics principles of for research sources, and types of business 

information, statistical description and statistical principles for analyzing related variables. Various 

forms of research and the statistics used in the field of business administration. The packages of 

statistical computer program for research and the method to propose, interpret and summarize 

the results for international standard. 

 

PHD0103  ปฏิบัติการงานวิจัยข้ันสูง    0(0-0-0) 

                   Advanced Business Research Workshop  (ไมนับหนวยกิต) 

                   วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 



  เปนวิชาดานปฎิบัติการโดยเฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวกและพัฒนา ฝกฝน ทักษะการเขียน

งานวิจัย และดุษฎีนิพนธเพื่อความสําเร็จ นอกจากนั้นเพื่อเรียนรูวิธีการเขียนบทความวิชาการที่สัมพันธกับดุษฎี

นิพนธ เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ โดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง 

 This is a specific method course to facilitate, develop and practice research and 

dissertation writing skill for accomplishment. In addition, learning how to write academic articles 

relate to dissertation for publications to meet national and international Standard. It conducts on 

workshop aspect. 

 

2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PHD0201 ความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ     

  Foundations of Business Knowledge                     (ไมนับหนวยกิต) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  เปนองคความรู พื ้นฐานทางธุรกิจทั ้งดานทฤษฎีและเชิงประจักษ เพื ่อใหเกิดความเขาใจ

องคประกอบในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ ทั้งดานการเงิน การผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษยและการ

บริหาร อีกทั้งเปนการบูรณาการหนาที่หลักของการบริหารจัดการ (Functions of Management)  ไดแก การ

วางแผน การจัดองคการ การชักนํา และการควบคุม ผานเครื่องมือและแนวคิดทฤษฎีทางบริหารธุรกิจซึ่งเปนท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป 

      It is about the theoretical and empirical foundations of business knowledge. 

Through develop understanding major functions of business (finance, operation, marketing, human 

resource management and management). Moreover, integrating functions of management – 

planning, Organizing, leading and controlling through management tools and concepts that are 

accepted in general. 

  

3) หมวดวิชาบังคับ  

      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PHD0301 ปรัชญาและทฤษฎีการจัดการข้ันสูง   3(3-0-6) 

  Philosophy and Advanced Management Theories  

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาปรัชญา พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการดวยการบูรณาการและการประยุกตใช 

เพื่อใหเกิดผลิตภาพสูงสุดในองคการ การคนควาและศึกษาจากบทความวิจัยและรูปแบบจําลอง เพื่อนําเสนอองค

ความรู ทฤษฎี ดานการจัดการสมัยใหมและการพัฒนากลยุทธในประเด็นรวมสมัย โดยนํามาประยุกตใชใน

สถานการณจริง 



  The evolution of management concepts, theories and strategies. Integration and 

application of management thoughts for maximizing productivity in organization. Finding and 

studying research articles and models to propose modern management theories and strategic 

development in contemporary issues applied in a real situation. 

 

PHD0302 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง 1    3(3-0-6) 

  Advanced Research Methodology 1 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาหลักการของการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ วิเคราะหและสังเคราะหปญหาวิจัยไดอยาง

เปนรูปธรรม รวมทั้งสามารถประยุกตหลักการทางวิจัยธุรกิจรวมกับการใชสถิติขั้นสูงในการเสาะหาความรูและ

นําเสนอผลได 

  Study the principles of business research design. Analyze and synthesis a research 

problem, applying appropriate research approaches and advanced statistical methods in finding, 

and presenting results. 

 

PHD0303 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง 2    3(3-0-6) 

  Advanced Research Methodology 2 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  วิธีการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ หลักคิดทางทฤษฎีและการนํามาสูขอมูลเชิง

ประจักษและการสรางมาตรวัด  การวิเคราะหเพื่อคนหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติขั ้นสูง ในการ

วิเคราะหดวยซอฟตแวร      

The appropriate use of quantitative research methods, theoretical concepts and 

empirical constructs and measures, examination of advanced statistical methods for discovering 

associations between variables and the use of a statistical software package. 

 

4) หมวดวิชาเลือก  

     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PHD0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการจัดการ  3(3-0-6) 

  Research Seminar in Selected Management Topics 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 



  ศึกษา วิเคราะห อภิปราย และบูรณาการประเด็นทางการจัดการธุรกิจรวมสมัยที่ครอบคลุม

หนาที่ทางการจัดการธุรกิจ และศาสตรที่เกี่ยวของทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยผานการเรียนรูจากงานวิจัย แนวคิด 

และทฤษฎีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสรางโอกาสในการคนพบองคความรูทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

  Study, analyze, discuss and integrate on contemporary business management 

issues. The topics should cover all business management functions and related particular field of 

business at past and present. It achieves through learning from standard researches theories and 

models for creating an opportunity to discover new modern business management knowledge. 

 

PHD0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการตลาด  3(3-0-6) 

  Research Seminar in Selected Marketing Topics 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาวิธีการ และกลยุทธทางการตลาดขั้นสูง การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สภาวะ

แวดลอม กลุมเปาหมาย ตลอดจนเทคนิคการจัดการการตลาดที่ประสบผลสําเร็จ การบรูณาการองคความรูทาง

การตลาด เพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมทางการตลาดท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงและสัมฤทธ์ิผล 

  To study advanced marketing approaches and strategies. Analyze contemporary 

problem issues environments, market target as well as marketing techniques. Integration of 

marketing knowledge to create marketing innovation for applicable and effective in a real world. 

 

PHD0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นปจจุบันทางการเงิน  3(3-0-6) 

  Research Seminar in Selected Financial Topics 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาการพัฒนาการจัดการทางการเงิน เพ่ือหาทฤษฎีการเงินท่ีสําคัญ โดยใชกรณีศึกษาการวิจัย

ในการวิเคราะหปญหาในการสัมมนาในหัวขอที่สําคัญและนาสนใจ อาทิ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร

ความเสี่ยง การพยากรณทางการเงิน การวิเคราะหการลงทุน ปญหาดานหลักทรัพยทั้งภาครัฐและเอกชน การ

ประเมินดานธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจ 

  A study on development of financial management and content of the important 

theories by using research case studies. Analyze problems on the important and interesting topics 

such as working capital management, risk management, financial prediction, investment analysis 

property problem in public and private sector, business value evaluation for decision making in 

seminar. 

 

 

 



5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ 

     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ   0(0-0-0) 

  Qualifying Examination     (ไมนับหนวยกิต) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  เปนการวัดขีดความรูความสามารถโดยบูรณาการองคความรูดานบริหาร ท้ังทางดานทฤษฎีและ

การประยุกตใชในงานวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งของเนื้อหาสาระท่ีจะนําไปสูรากฐานการทํา

ดุษฎีนิพนธตอไป ท้ังน้ีการสอบวัดคุณสมบัติเปนแบบขอเขียนและ/หรือปากเปลา 

  To assess the integrative competence in body of management on the theoretical 

knowledge and the application to the research study. The examination is required before applying 

for the formal dissertation process and should be in written and/or oral format. 

 

6) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1.1) 

        จํานวนหนวยกิต  

PHD0601 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1)      8 

  Dissertation Type 1 (1) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาเชิงวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัยดานการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและ

งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสรางงานวิจัยใหมหรือตอยอดงานวิจัย กําหนดหัวขอดุษฎีนิพนธ คนควา แหลงที่มาของ

ขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการวิจัย และเสนอหัวขอดษุฎีนิพนธเพ่ือขออนุมัต ิ

  Analytical study on selected research problems in management area from the 

documents and academic researches to develop new research or extension research for a new 

knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources and theories related to the 

research. Submit concept paper to be approved. 

 

PHD0602 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (2)    8 

  Dissertation Type 1 (2) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0601 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1) 

  Prerequisite: PHD0601 Dissertation Type 1 (1) 

  ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทําวิจัย จาก

ผลการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยท่ัวไปดานการบริหารจัดการท่ีไดจากผลการวิจัย ทําให

ไดกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงคของการวิจัย 



  Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame 

work developing for dissertation. As a result of the integration of the principles, concepts, theories 

and generalization in management, a clear theoretical and conceptual framework are presented. 

 

PHD0603 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (3)      8 

  Dissertation Type 1 (3) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0602 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (2) 

  Prerequisite: PHD0602 Dissertation Type 1 (2) 

  ดําเนินการตามขั้นตอนของขอเสนอดุษฎีนิพนธ นําเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนา

เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

  Refine research proposal and propose research methodology focus on developing 

research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, and summary. 

 

PHD0604 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (4)      8 

  Dissertation Type 1 (4) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0603 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (3) 

  Prerequisite: PHD0603 Dissertation Type 1 (3) 

  รายงานผลการวิจัยดําเนินการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธและขอแนะนําจากคณะกรรมการ

ประเมินผลดุษฎีนิพนธ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกระทําโดยผูมีสวนรวมการพิจารณา ไดแก ผูเชี่ยวชาญจาก

ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ การเตรียมการในการเสนอบทความวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการตอไป 

  Report on research results proposal examination and suggestion from dissertation 

evaluation committee. Supervision and guidance are conducted among the participants, invited 

experts from private and public sectors as well as the dissertation advisory committee. Preparation 

of research article for academic publication. 

 

PHD0605 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (5)      8 

  Dissertation Type 1 (5) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0604 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (4) 

  Prerequisite: PHD0604 Dissertation Type 1 (4) 

  นําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะ อันประกอบดวยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ ผูเชี่ยวชาญท้ัง

ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหความรูและขอแนะนํา เพ่ือความสมบูรณของดุษฎีนิพนธ 

  Presentation of research finding to public and dissertation committee. Invited 

external and internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion 

of the dissertation. 



 

PHD0606 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (6)      8 

  Dissertation Type 1 (6) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0605 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (5) 

  Prerequisite: PHD0605 Dissertation Type 1 (5) 

  นําขอเสนอแนะและคําแนะนําจากผูรวมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแกไขตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ นําเสนอดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณและสอบปองกัน นักศึกษา

ตองนําไปผลงานวิจัยเผยแพร และลงตีพิมพแกสาธารณะ ตามเกณฑของหลักสูตร  

  Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the 

student’s dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit completed 

dissertation for defense examination. Student will be responsible for public dissemination through 

publication or internet as program required. 

 

7) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (2.1) 

       จํานวนหนวยกิต  

PHD0701 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (1)       9 

  Dissertation Type 2 (1) 

  วิชาบังคับกอน: ไมม ี

  Prerequisite: None 

  ศึกษาเชิงวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัยดานการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและ

งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสรางงานวิจัยใหมหรือตอยอดงานวิจัย กําหนดหัวขอดุษฎีนิพนธ คนควา แหลงที่มาของ

ขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการวิจัย และเสนอหัวขอดุษฎีนิพนธเพ่ือขออนุมัต ิ

  Analytical study on selected research problems in management area from the 

documents and academic researches to develop new research or extension research for a new 

knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources and theories related to the 

research. Submit concept paper to be approved. 

 

PHD0702 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (2)       9 

  Dissertation Type 2 (2) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0701 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (1) 

  Prerequisite: PHD0701 Dissertation Type 1 (1) 

  ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทําวิจัย จาก

ผลการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยท่ัวไปดานการบริหารจัดการท่ีไดจากผลการวิจัย ทําให

ไดกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงคของการวิจัย 



  Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame 

work developing for dissertation. As a result of the integration of the principles, concepts, theories 

and generalization in management, a clear theoretical and conceptual framework are presented. 

 

PHD0703 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (3)       9 

  Dissertation Type 2 (3) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0702 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (2) 

  Prerequisite: PHD0702 Dissertation Type 1 (2) 

  ดําเนินการตามขั้นตอนของขอเสนอดุษฎีนิพนธ นําเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนา

เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 

ทั้งนี้กระทําขึ้นภายใตคําปรึกษาและช้ีแนะโดยผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ 

  Refine research proposal and propose research methodology focus on developing 

research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, summary and report on 

research results. Suggestion and supervision are conducted among the participants, invited experts 

from private and public sectors as well as the dissertation advisory committee.  

 

PHD0704 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (4)       9 

  Dissertation Type 2 (4) 

  วิชาบังคับกอน: PHD0703 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (3) 

  Prerequisite: PHD0703 Dissertation Type 1 (3) 

  นําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะ อันประกอบดวยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ ผูเชี่ยวชาญท้ัง

ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหความรูและขอแนะนํา เพื่อความสมบูรณของดุษฎีนพินธ 

นําขอเสนอแนะและคําแนะนําจากผูรวมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแกไขตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ นําเสนอดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณและสอบปองกัน นักศึกษาตองนําผลงานวิจัยไป

เผยแพร และลงตีพิมพแกสาธารณะ ตามเกณฑของหลักสูตร  

  Presentation of research finding to public and dissertation committee. Invited 

external and internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion 

of the dissertation. Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the 

student’s dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit completed 

dissertation for defense examination. Student will be responsible for public dissemination through 

publication or internet to meet the requirement of the program. 


