3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่งเป็ น 2 แบบ
แบบที่ 1.1 เน้นการทาวิจยั
แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทาวิจยั
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค.
ง. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
รวม

จานวนหน่ วยกิต
แบบที่ 1.1
1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

แบบที่ 2.1
1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
60 หน่ วยกิต

3.1.2.1 หลักสู ตร แบบที่ 1.1 เน้นการทาวิจยั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
6 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
รวม
48
หน่ วยกิต
3.1.2.2 หลักสู ตร แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทาวิจยั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวม
60
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หลักสู ตรแบบ 1.1 เน้นการทาวิจยั ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
6 รายวิชา (ไม่ นับหน่ วยกิต)
IPA 9501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
0(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
0(3-0-6)
Public Administration Concepts and Theories

IPA

9503 นโยบายสาธารณะ
0(3-0-6)
Public Policy
IPA 9504 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
0(3-0-6)
Human Resource Management
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ
0(3-0-6)
Public Finance and Budgeting
IPA 9506 องค์การและการจัดการ
0(3-0-6)
Organization and Management
2. หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ
1 รายวิชา (ไม่ นับหน่ วยกิต)
โดยถ้าผูเ้ รี ยนมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
ก. TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน สาหรับ Paper-Based Test / Insitutional Testing Program
(ITP) หรื อไม่ต่ากว่า 80 สาหรับ Internet-Based Test หรื อ
ข. IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 หรื อ
ค. TU-GET ไม่ต่ากว่า 550 หรื อ
ง. CU-TEP ไม่ต่ากว่า 550 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบภาษาอังกฤษ
นั้นถึงวันยืน่ ใบสมัครเข้าเรี ยน หรื อ
จ. RMUTR English Placement Test ไม่ต่ากว่า 50 หรื อ
ฉ. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน หรื อ
ช. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหลักสู ตรนานาชาติ
โดยสามารถใช้ห ลัก ฐานดัง กล่ า วยื่ น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า IPA 9701
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาได้
กรณี ที่ไ ม่ มี หลัก ฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลัก สู ตรก าหนดให้เรี ย น
รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วทิ ยาลัยกาหนด
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0(3-0-6)
English for Graduate Study
3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
48 หน่ วยกิต
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจยั )
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Title Refinement)
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Proposal)

IPA
IPA

9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Completion of Dissertation)
9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Development of Final Prototype and Final Report)

3.1.3.2 หลักสู ตรแบบ 2.1
18
หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
6 รายวิชา (นับหน่ วยกิต)
IPA 9501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Administration Concepts and Theories
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
IPA 9504 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting
IPA 9506 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
2. หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ
1 รายวิชา (ไม่ นับหน่ วยกิต)
โดยถ้าผูเ้ รี ยนมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
ก. TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน สาหรับ Paper-Based Test / Insitutional Testing Program
(ITP) หรื อไม่ต่ากว่า 80 สาหรับ Internet-Based Test หรื อ
ข. IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 หรื อ
ค. TU-GET ไม่ต่ากว่า 550 หรื อ
ง. CU-TEP ไม่ต่ากว่า 550 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบภาษาอังกฤษ
นั้นถึงวันยืน่ ใบสมัครเข้าเรี ยน หรื อ
จ. RMUTR English Placement Test ไม่ต่ากว่า 50 หรื อ
ฉ. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน หรื อ
ช. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหลักสู ตรนานาชาติ

โดยสามารถใช้ห ลัก ฐานดัง กล่ า วยื่ น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า IPA 9701
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาได้
กรณี ที่ไ ม่ มี หลัก ฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลัก สู ตรก าหนดให้เรี ย น
รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วทิ ยาลัยกาหนด
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0(3-0-6)
English for Graduate Study

IPA
IPA
IPA
IPA

IPA

IPA
IPA
IPA

3. หมวดวิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
9801 สัมมนาการบริ หารจัดการสาธารณะที่ดี
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Public Good Governance
9802 สัมมนาการบริ หารจัดการทุนมนุษย์ระดับสู ง
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Human Capital Management
9803 สัมมนาภาวะผูน้ าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงระดับสู ง
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Leadership and Change Management
9804 สัมมนาสิ่ งท้าทายร่ วมสมัยและประเด็นทางการบริ หารจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Challenges and Relevant Issues of Public
Management
9805 สัมมนาการบริ หารจัดการความร่ วมมือระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
Seminar in International Cooperation in ASEAN Community Management
4. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
36 หน่ วยกิต
9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจยั )
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Title Refinement)
9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Proposal)
9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Completion of Dissertation)

3.1.4 แผนการศึกษา
แบบที่ 1.1 เน้ นการทาวิจัย
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Concepts and Theories
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ
Public Policy
ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9504 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting
IPA 9506 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ภาคฤดูร้อน
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Study
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจยั )
Doctoral Dissertation (Research Title Refinement)

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

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

0(3-0-6)
12(0-12-36)

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Proposal)
ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Completion of Dissertation)
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Development of Final Prototype and Final Report)
แบบที่ 2.1 เน้ นการศึกษารายวิชาและการทาวิจัย
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Administration Concepts and Theories
IPA

9503 นโยบายสาธารณะ
Public Policy
ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9504 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting
IPA 9506 องค์การและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

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

ภาคฤดูร้อน
IPA
IPA
IPA

98XX
ลื 1
98XX
ลื 2
9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Study
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจยั )
Doctoral Dissertation (Research Title Refinement)
ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์)
Doctoral Dissertation (Research Proposal)
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
Doctoral Dissertation (Completion of Dissertation)

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

12(0-12-36)

12(0-12-36)

12(0-12-36)

3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา การจัดรหัสรายวิชา กาหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัวนาหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 3 หลัก ดังนี้
อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมายถึง Innovation Public
Administration
หมวดวิชา
กลุ่มวิชาเลือก
ลาดับวิชา
IPA

X X XX

เลขรหัสวิชา 4 หลัก มีความหมายดังนี้
หลักพัน หมายเลข 9 หมายถึงวิชาระดับดุษฎีบณั ฑิต
หลักร้อย หมายเลข 5 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
6 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
7 หมายถึง หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
8 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
9 หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
หลักสิ บและหน่วย หมายถึงอนุกรมในแต่ละหมวดหมู่สาขาวิชา
หน่ วยกิตและชั่วโมงเรียน
การกาหนดหน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน จะกาหนดเป็ นตัวเลขตามรหัสที่มีความหมาย ดังนี้

X(X-X-X)

หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงศึกษานอกเวลา

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
IPA 9501 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
0(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระเบียบวิธีวิจยั เกี่ยวกับการกาหนดหัวข้อการวิจยั ในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ การออกแบบ
การวิจยั การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิจยั เพื่อเข้าสู่ กระบวนการ
วิเคราะห์ทางสถิ ติที่มีตวั แปรหลากหลาย ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความถดถอย การ
วิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์แบบกลุ่ม
Study on research methodology, quantitative and qualitative research topic formation,
research design, data collection, data analysis and data interpretation, multivariate statistical
analysis; correlation analysis, regression analysis, factor analysis and cluster analysis.
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
0(3-0-6)
Public Administration Concepts and Theories
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ทฤษฎี ท างรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมื อง เศรษฐกิ จ และสัง คมทั้ง ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่า งประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิ ด และทฤษฎี ว่า ด้วยการบริ หาร
จัดการภาครัฐ การคลังและงบประมาณ ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
วิสาหกิ จชุ มชน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการกับการจัดบริ การสาธารณะ มิติ
ทางเศรษฐกิ จกับการบริ หารภาครัฐ การตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การบริ หารเชิ งกล
ยุทธ์ การบริ หารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและการส่ งมอบบริ การสาธารณะ ธรรมาภิบาล
จริ ยธรรมนักบริ หาร และการปกครองและการบริ หารท้องถิ่น
Study on Public Administration theories, political philosophy, economic and society of
national, regional and international, public laws, theories and concepts of public
management, public finance and budgeting, research methodology in public administration,
communities enterprise management, basic concepts of public service entrepreneurship,
economics dimensions of public administration, public marketing for public administration,
strategic management, New Public Management, public services delivery, good governances,
ethics of executives and governance and local administration.
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9503 นโยบายสาธารณะ
0(3-0-6)
Public Policy
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลื อ กสาธารณะ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์ และประเมิ น
ความเป็ นไปได้ของโครงการสาธารณะ การวางแผนและการบริ หารโครงการสาธารณะ และ
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ
Study on public policy process, public choice, policy analysis, policy implementation,
feasiability study of the public projects, planning and public projects management, and
assessment of the impact on public projects.
9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
0(3-0-6)
Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริ หารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์ตอบ แ ท น
อื่ น ๆ การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านและการบริ ห ารผลการปฏิ บตั ิ ง าน การบริ ห ารจัดการ
สวัสดิ การ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์
ภาครั ฐ และการจัดการความขัดแย้ง ในองค์ก าร ทั้ง นี้ องค์ก ารหมาย รวมทั้ง องค์ก ารภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรื อองค์การที่ไม่ใช่ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน
Study on human resource planning and development, performance appraisal, welfare and
compensation management, conflict management, public sectors, human capital management,
collated laws, labor relationship.
9505 การคลังและงบประมาณ
0(3-0-6)
Public Finance and Budgeting
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การบริ ห ารการคลัง และงบประมาณภาครั ฐ ทั้ง ในส่ ว นกลางและท้อ งถิ่ น การจัด การด้า น
ทรั พ ยากรด้า นการเงิ น การวิเคราะห์ ก ารลงทุ น การเป็ นผูป้ ระกอบการภาครั ฐ การบริ หาร
การเงิ น ขององค์ก ารภาครั ฐ การบริ หารรายได้ภาครั ฐ การบริ หารรายจ่ า ยภาครั ฐ การคลัง
และงบประมาณท้อ งถิ่ น การบริ หารรายได้และรายจ่ า ยของท้องถิ่ น และเศรษฐกิ จชุ ม ชน
ท้องถิ่น

Study on budgeting and financial management, fiscal policy and monetary policy, fiscal
analysis, public sectors entrepreneurship, public sectors budgeting, risk management, local
government finance and budgeting.
IPA 9506 องค์ การและการจัดการ
0(3-0-6)
Organization and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
โครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชาทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อองค์การที่ไม่ใช่ท้ งั
ภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ ยงั ครอบคลุ มถึ งการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริ หารจัดการภาครัฐ การบริ หารงานพัสดุ
การบริ หารจัดการคุ ณภาพ การจัดการความรู ้ และองค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ การควบคุ ม และ
ตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง ภาวะผูน้ าและการทางานเป็ นทีม และนวัตกรรมการ
บริ หารจัดการ
Study on organization structure, public and private organization, nonprofit organization,
organization design, organization behavior, organization development, techniques of public
administration, logistics management, quality assurance and quality control management,
internal auditor, knowledge and organization learning, leadership and team working, and
innovative management.
หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0(3-0-6)
English for Graduate Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พัฒนาทักษะในการอ่าน เขียนและตีความภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาเอกสาร
และตาราภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นภาษาอังกฤษที่เป็ นวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Study on development of skills in reading, writing and interpretation, focus on english articles
and texts in Public Administration and related areas at graduate study.

หมวดวิชาเลือก
IPA 9801 สั มมนาการบริหารจัดการสาธารณะทีด่ ี
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Public Good Governance
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี ที่ ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การ
สนองตอบสาธารณะ ความรั บผิดชอบต่อสาธารณะ และความพร้ อมรับการตรวจสอบจาก
สาธารณะ แนวทางปฏิบตั ิในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รู ปแบบที่ดีของการ
จัดการสาธารณะที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ
Seminar paradigms of good governance, people centered management, public
responsiveness, public responsibility, and public accountability, practical guidelines for
public and private sectors, and civil society of best practice of good governance in national
and international contexts.
IPA 9802 สั มมนาการบริ หารจัดการทุนมนุษย์ ระดับสู ง
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Human Capital Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาในหัวข้อหรื อประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการทุน
มนุ ษ ย์ การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์แ ละองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น การบริ ห ารเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน และการประเมินบุคคล
Seminar on concepts, innovations, human capital management, human capital development,
compensation management, and performance appraisals.
IPA 9803 สั มมนาภาวะผู้นาและการจัดการการเปลีย่ นแปลงระดับสู ง
3(3-0-6)
Advanced Seminar on Leadership and Change Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ ขององค์การสมัยใหม่
ทั้งกระบวนทัศน์ตามภูมิปัญญาทางตะวันออกและตะวันตก การจัดการเปลี่ ยนแปลงองค์การ
ตามยุท ธศาสตร์ การบริ ห ารความเสี่ ย งและวิก ฤตการณ์ ใ นองค์ก าร การสื่ อ สารเพื่ อ กา ร
เปลี่ยนแปลง และเสริ มสร้างผลการดาเนินงานที่ดีขององค์การ ธรรมาภิบาลขององค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุ มชน จัดทากรณี ศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งยุทธศาสตร์ กบั การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ

Seminar course on analysis, synthesis, and comparison related to strategic leadership of
modern organizations of both Eastern and Western intellect paradigms, discussing strategic
change management, risk management and contingency management, communication for
changing and supporting the improvement of the performance learning process,
organizational governance and social responsibility, preparing case studies on strategic
leadership and change management in organizations.
IPA 9804 สั มมนาสิ่ งท้าทายร่ วมสมัยและประเด็นทางการบริหารจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Challenges and Relevant Issues of Public Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาประเด็นปั ญหาทางการจัดการสาธารณะร่ วมสมัยและปั จจุ บนั สมัย รวมทั้งประเด็ น
ปัญหาการคาดการณ์ในอนาคต ที่เกิดขึ้นในบริ บทของการจัดการสาธารณะทั้งหมด
Seminar course on problems and issues of contemporary and current public management,
futurist issues or Public Management.
IPA 9805 สั มมนาการบริหารจัดการความร่ วมมือระหว่ างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
Seminar in International Cooperation in ASEAN Community Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งและความร่ วมมือองค์การระหว่าง
ประเทศ ความร่ วมมือพหุ ภาคี FTA, ASEM, APEC, EU, ASEAN Community บทบาทของ
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการบริ หารจัดการระหว่างประเทศ
Seminar course on concepts and theories of international relations, conflicts and cooperation,
multilateral cooperation such as FTA, ASEM, APEC, EU, ASEAN Community and the role
of public, private sectors and civil society in international management.
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้ อวิจัย)
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Title Refinement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การเลือกขอบข่ายและเรื่ องที่สนใจ มาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างละเอียดลึกซึ้ ง จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นตารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา และ
นาไปสู่ การพัฒนาโครงร่ างดุ ษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกหัวข้อวิจยั สาหรับเตรี ยมสอบโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์

IPA

IPA

IPA

Topic and title selection, self-studying from textbooks, research papers, thesis and
dissertation, under supervision of advisor, preparation for research proposal.
9902 ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ )
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Research Proposal)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พัฒนาโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์จากการทบทวนวรรณกรรม การรับฟังความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ปรับปรุ งกรอบความคิดการวิจยั พัฒนาไปสู่ การสร้างเครื่ องมือวิจยั ทาการ
นาเสนอโครงร่ างการวิจยั เพื่อสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Development of prototype model and testing design, review literature, expertise suggestion,
advisor supervision, revised conceptual framework toward Research proposal presentation
and examination.
9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทาดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ )
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Completion of Dissertation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ฉบับสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ และการเขียนร่ างดุ ษฎีนิพนธ์ท้ งั
ฉบับ ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด และผ่าน
การสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์
Fulfillment of research tools, data collection, interpretation and analysis of data, finish
dissertation paper, under supervised by advisor, presentation complete paper, submit
dissertation for defense.
9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ )
12(0-12-36)
Doctoral Dissertation (Development of Final Prototype and Final Report)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ปรับปรุ งดุ ษฎี นิพนธ์ที่ผ่านการสอบป้ องกันและแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบ
ป้ องกัน ดาเนินการตามขั้นตอนและรู ปแบบของการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
Dissertation revision according to committee’s suggestion and procedures stipulated by the
college.

